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پیشگفتار 

مقدسى براى مسیحیان کرد که کتابى در مورد الهیات کتابمدتى پیش، یکى از آشنایانم به من اصرار مى
Pعادى بنویسم. بطور کلى در طى قرن حاضر در مورد{ - P Biblical Theology{

اند اما این کتب معموالً یک یا دو محدودیت الهیات عهدعتیق یا عهدجدید کتب بسیارى به نگارش درآمده
مقدس اند که کتابترین محدودیت این کتب این بوده است که بسیارى از نویسندگان اجازه ندادهاند. مهمداشته

ین بوده که این کتب یا الهیات عهدجدید با اقتدار کلمات خودش با خوانندگان سخن بگوید. محدودیت دیگر ا
مقدس اند یا الهیات عهدعتیق را، بنابراین مشکل بتوان کتابى را یافت که الهیات کتابرا مورد بررسى قرار داده

اند را در کلیت آن مورد بررسى قرار داده باشد. اما حتى آثارى که از دیدگاه مسیحیت انجیلى به نگارش درآمده
اند، مناسب اند و براى مسیحیانى که تحصیالت الهیاتى نداشتهحى تخصصى و پیچیده تألیف شدهمعموالً در سط

اند. نبوده
ام سه هدف را تحقق ببخشم: نخست اینکه خواننده را با یک الهیات منسجم در در این کتاب من تالش کرده

مقدس ه به الهام و مرجعیت کامل کتابمقدس آشنا سازم. دوم اینکه این عمل را از دیدگاه فردى ککل کتاب
بعنوان کالم خدا معتقد است انجام دهم و سوم اینکه این کتاب را براى مسیحیان عادى به نگارش درآورم و 

ام که المقدور از بکارگیرى اصطالحات تخصصى اجتناب کنم. در وراى این تالش، عمیقاً معتقد به این بودهحتى
مقدس یعنى درکى کلى از پیام واحدى که از کتاب پیدایش تا مکاشفه تابدرکى کلى از وحدت موضوعى ک

مقدس ضرورت دارد. وجود دارد، براى درك صحیح هریک از کتب کتاب
هدف من این بود که براى درك عهدعتیق از یک نگرش مسیحى » انجیل و ملکوت«در کتاب نخست خود 

و » انجیل و مکاشفه«ام مورد استفاده قرار دادم. در کتب بعدىمقدسى را استفاده کنم بنابراین الهیات کتاب
این روش براى نشان دادن رابطه بین کتب حکمت در عهدعتیق و کتاب مکاشفه از یکسو و » انجیل و حکمت«

انجیل عیسى مسیح از سوى دیگر بکار گرفته شده است. در این کتاب نیز من انجیل را بعنوان نقطه 
مقدس با توجه به عمل ام. من عمیقاً معتقدم که هر قسمت کتابمقدس درنظر گرفتهکتابمبدأ براى درك کل

کند، که خلقتى را که توسط گناه سقوط کرده است متبدل کرده و همه چیز را نو بخش مسیح معنا پیدا مىنجات
سازد.مى

گریم گلدزورثى  
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مقدمه:

چگونه باید از این کتاب استفاده

کرد؟

این بخش راهنما، براى کسانى نوشته شده است که تحصیالت الهیاتى رسمى ندارند. این کتاب براى 
مقدس را خواهند کتابمقدس مىاشخاصى نوشته شده است که با داشتن معلومات ابتدایى براى درك کتاب

کنم شما بسیار مفید است. من فکر مىبشناسند. البته اگر شما دانشجوى الهیات نیز باشید این کتاب براى 
بسیارى از واعظین، معلمین کالم خدا، رهبران جوانان و خادمین دیگر از مطالعه اصول اساسى الهیات 

مقدسى، استفاده فراوان خواهند برد. بنابراین این کتاب به یک معنا راهنمایى براى اشخاص نوایمان است و کتاب
به آشنایى با معلومات قبلى نباشد، خواننده را با موضوع آشنا سازد. فرض من اى که نیازىکند بگونهتالش مى

مقدس چه این است که شما یک ایماندار به عیسى مسیح هستید و درکى کلى و مقدماتى در مورد اینکه کتاب
گوید، دارید.مى

ام ن سعى کردهشود چون ماین کتاب همچنین از این جهت کتابى براى اشخاص نوایمان محسوب مى
دانم تأکید کنم. با تدوین فصول کوتاه و با استفاده از نمودارها مقدس مىمحورى کتاببرروى آنچه که آن را پیام

تر ترس دارند، قدم به قدم و چکیده مطالب، امیدوارم که حتى خوانندگانى را که از مطالعه مطالبى بظاهر سنگین
مقدسى آشنا سازم. با الهیات کتاب

باشد که در آن مضمون ترین بخش کتاب مىکتاب مهم3کتاب از چهاربخش تشکیل شده است که بخش 
مقدسى گنجانده شده است. به منظور اینکه بتوان عمالً از کتاب بشکل کاملترى استفاده نمود سه الهیات کتاب

توان خالصه نمود:مىام که در مجموع چهاربخش کتاب را بدینگونه بخش دیگر نیز به آن اضافه کرده

مقدسى ضرورت دارد؟ چرا وجود الهیات کتاب-1
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اى تخصصى و آکادمیک نیست مقدسى صرفاً رشته) را مطالعه کنید. الهیات کتاب1ابتدا این بخش (فصل 
مشکالت باشد. هدف این بخش این است که بعضى از مسائل و مقدس مىبلکه ابزارى اساسى براى درك کتاب
مقدسى را بکار گرفت، مطرح مقدس را که در مورد آنها باید الهیات کتابعملى در درك و بکارگیرى کتاب

سازد. 

آید؟مقدسى چگونه بوجود مىالهیات کتاب-2

کنید آماده بررسى مسائلى هستید که ) هنگامى آغاز کنید که دیگر فکر مى2- 7مطالعه این بخش را (فصول 
ماهیت نظرى آنها بیشتر است. اما اگر خواندن این بخش برایتان کمى مشکل بنظر رسید به آسانى از خواندن آن 

نظر نکنید و بهرحال آن را مطالعه کنید. در این بخش ما این موضوع را بررسى خواهیم کرد که چگونه صرف
یقت سروکار داریم. ممکن است شما همیشه مقدسى بپردازیم و مطمئن باشیم که با حقتوانیم به الهیات کتابمى

مقدس کالم خدا است و این امر همچون این فرض را از پیش در ذهن خود مسلم فرض کرده باشید که کتاب
توانید براى این فرض خود دلیلى ذکر کنید؟ چه باشد. اما آیا مىمقدس واضح و مشخص مىپیام اصلى کتاب

کند؟ اشخاص مختلف روشهاى مختلفى را در این زمینه بکار یین مىمقدسى را تععاملى روش الهیات کتاب
دهند بحث تعیین روش گیرند و بسیارى از مسیحیان براى اینکه در این زمینه دچار مشکلى نشوند ترجیح مىمى

گاهى انگاریم و نیز آمقدسى را نادیده بگیرند. آگاهى جدى در مورد مطالبى که ما آنها را بدیهى مىالهیات کتاب
کنم عمیق از فرضهایمان، اهمیت بسیارى دارد. اما اگر مطالب بخش سوم برایتان سنگین بود به شما پیشنهاد مى

مطالعه کنید. 3مطالب این بخش را پس از مطالعه بخش 

مقدسى چیست؟الهیات کتاب-3

طالعه کنید. این بخش جوهره اصلى حتى اگر مطالب دیگر این کتاب را مطالعه نکردید، بخش سوم آن را م
باشد و همه گیرد. بیاد داشته باشید که این کتاب راهنمایى براى نوایمانان و مسیحیان عادى مىکتاب را دربرمى

اند. اگر در این کتاب به بعضى از مقدس در آن بشکل کامل مورد بحث قرار نگرفتهمسائل و موضوعات کتاب
اشاره نشده است، شما ممکن است تصور کنید که این شخصیتها یا وقایع آن مقدس شخصیتها یا وقایع کتاب

دهند و یا مفهوم الهیاتى نوینى مقدس را تشکیل نمىکردید بخشى اساسى از پیام کتابگونه که شما فکر مى
کنند. بدیهى است که ممکن نیست که در چنین کتاب کوچکى همه افزون بر آنچه که مطرح شده، بیان نمى
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ترین موضوعات مکاشفه الهى را مورد ام که مهممقدس مورد بررسى قرار گیرند اما سعى کردهمتهاى کتابقس
بررسى قرار دهم. 

توان بکار گرفت؟مقدسى را کجا مىالهیات کتاب-4

واستم خترین شکل ممکن تألیف شده است. من نمىبراى اینکه حجم کتاب زیاد نشود این بخش در خالصه
اى آنقدر حجیم شود که خوانندگان عادى آن از درك و خواندنش ناامید شوند. کاربرد که چنین کتاب ساده
مقدسى در مورد موضوعات حیاتى زندگى مسیحى ما، موضوعى است که باید کتاب عملى الهیات کتاب

مقدسى در فاده از روش الهیات کتاباى در مورد آن تألیف نمود. اما به منظور نشان دادن این امر که استجداگانه
توانید بشکل مبسوطتر به ام که شما خود مىباشد دو موضوع را مطرح نمودهمورد چه نوع مسائلى مفید مى

بررسى آنها بپردازید. 

تأثیر بصرى 

ام و تر تقسیم کردهبراى اینکه مضامین این کتاب را بهتر درك کنید من بخشهاى مختلف را به بخشهاى کوتاه
ام. از خالصه مطالب و نمودار نیز استفاده نموده

سازد تا تصویرى کلى شود. این رویه شما را قادر مىدر بخش دوم کتاب، هر فصل با خالصه بحث آغاز مى
صل در ذهن داشته باشید و پس از آنکه آن فصل را مطالعه نمودید، با مراجعه به خالصه بحث، از موضوع ف

مطالب فصل را مرور کنید. این خالصه مطالب را با دقت مطالعه کنید تا تصورى کلى از مطالب فصل داشته 
باشید و آنگاه به جزئیات و مباحث دیگر فصل توجه کنید. 

مقدس که با آن فصل مرتبط اى بسیار کوتاه از آن بخش از تاریخ کتابالصه، هر فصل با خ3در بخش 
شود. همچنین در این بخش، در عنوان هر فصل در مقدس، آغاز مىباشد و نیز کتب مرتبط با آن در کتابمى

مقدس گنجانیده شده است: اى از کتاباُمگا (؟) مشخص شده است، گزیده-کادرى که با عالمت آلفا 

A Wاند و موضوع مقدس بدقت توجه کنید. این متون از    عهدجدید انتخاب شدهبه این متون کتاب
سازند. این متون به ما طریقى را که بوسیله    آن انجیل کل فصل را به شخصیت و    کار مسیح مربوط مى

دهند. کند، نشان مىمقدس را تفسیر مىکتاب
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هاى مختلف را با ل، در زیر سوتیترها قرار دارند. هدف من این بوده است که ایدهتر هر فصبخشهاى جزئى
اند:نظمى منطقى در سوتیترها بتدریج بیان کنم. بسیارى از سوتیترها در یک کار قرار گرفته

کادرها
باشد.تر در هر فصل مىشامل خالصه کوتاه هر بخش جزئى

باشد: نمودارهایى وجود دارد که شامل پنج جزء مهم مى3صول بخش در انتهاى هر یک از ف

مقدس که از خلقت کهنه تا خلقت نوین دیده هر تیتر موضوع فصل را بعنوان بخشى از پیام کلى کتاب-1
دهد. شود، نشان مىمى

بوجود آمدن یک ملت 

مقدس ملکوت خدا بعنوان موضوع اصلى و واحد کتاباى کوتاه از فصل، توجه ما را به ایدهخالصه-2
سازد. هر نمودار، روندى را که توسط آن موضوع ملکوت خدا بتدریج در مراحل مختلف تاریخ معطوف مى

شوند که عبارتند دهد. درهر نمودار سه عنصر ملکوت دیده مىیابد، نشان مىمقدس بسط و گسترش مىکتاب
یابند. کند، قوم او و نظام خلقت که خدا و قوم او با هم ارتباط مىحکمرانى مىاز: خدا بعنوان خداوندى که 

مقدس چگونه ماهیت توانیم دریابیم که در هر مرحله تاریخ کتابتوسط این ابزارها ما در یک نگاه کلى مى
شود. ملکوت خدا مکشوف مى

خالصه 
شود. ایگاهى که در ملکوت خدا دارد، مىعصیان انسان علیه خدا باعث سقوط کل نظام خلقت از ج

ملکوت    خدا    انسان    جهان 

خلقت    خدا     آدم  و  حوا   عدن 
سقوط



6

مقدسى را توان قطعات اصلى الهیات کتابشوند. در این قسمت مىموضوعات اصلى هر فصل ذکر مى-3
تواند این باشد که بتدریج با این مفاهیم دهند. هدف شما مىمشاهده کرد که تاروپود مکاشفه الهى را نشان مى
مقدس آشنا شوید. بنیادین و طریق تنیده شدن آنها در بافت کل کتاب

موضوعات اصلى 
قدرت مطلق خدا 

خلقت از نیستى توسط کالم خدا 
انتظام و نیکویى خلقت 

تصویر خدا در انسان 

اند. این اصطالحات در متن مقدسى بعضى لغات کلیدى ذکر شدهبراى درك اصطالحات فنى الهیات کتاب-4
توانید آنها را تشخیص دهید و ممکن االً نمىهر فصل ذکر شده و اگر شما با این اصطالحات برخورد کنید احتم

یاب خوب و یا کتب مرجع دیگرى چون توانید با استفاده از یک آیهاست مطالعه مجدد آنها الزم باشد. شما مى
نامه الهیاتى اطالعات بیشترى در مورد این اصطالحات کسب کنید. مقدس یا واژهنامه کتابواژه

برخى لغات کلیدى 
/ آفرینش خلقت

حاکمیت 
ملکوت 

و باالخره ما بشکل خالصه به آنچه که باید مطرح شود، بشکل اجمالى اشاره خواهیم نمود. این بخش مهم -5
توان به تنهایى و بدون درنظر گرفتن نحوه تحقق آن مقدسى را نمىکند که هیچ موضوع کتاببه ما یادآورى مى

مقدس از هاى مهم کتابل موضوعات و ایدهاى براى نشان دادن تحودر مسیح، مورد بررسى قرار داد. این رویه
باشد. عهدعتیق تا عهدجدید مى

راهى که باید پیموده شود 
45:15آدم آخر، اول قرنتیان -آدم 
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17:5خلقت جدید، دوم قرنتیان -خلقت کهنه 
. 1:21، مکاشفه 13:3، دوم پطرس 17:65آسمان و زمین جدید، اشعیا -آسمان و زمین کهنه 

یشنهاداتى براى مطالعات بیشتر پ

در انتهاى هرفصل مطالب زیر ذکر شده است:

راهنماى مطالعه هر فصل:
شوند تا شما را تشویق کنند تا مطالب در این قسمت سؤاالتى مطرح شده و وظایفى بعهده شما گذاشته مى

مطرح شده را مرور کنید. کتابى که براى اشخاص نوایمان نگاشته شده است اگر همچون یک داستان مطالعه 
طالب خوانده شده تفکر و تأمل کنید و توان استفاده زیادى از آن نمود. شما نیاز دارید تا در مورد مشود نمى

مفاهیم کتاب را در عمل بکار بگیرید. 

منابعى براى مطالعات بیشتر
کنم تا دو کتاب دیگر را نیز مطالعه خواهید مطالب این کتاب را بهتر درك کنید به شما توصیه مىاگر مى

که در مورد موضوع ملکوت تصویرى کلى باشدمى» انجیل و ملکوت«کنید. کتاب اول کتاب من تحت عنوان 
باشد که مطالعه دقیق آن بسیار مفید خواهد تألیف جى. ووس مى» مقدسىالهیات کتاب«دهد. کتاب دوم ارائه مى

اند. بود. براى دانشجویان مشتاق کتب دیگرى نیز براى مطالعه پیشنهاد شده

یادداشتها
ام. باوجود این در مواردى ه باشد از ذکر زیرنویس خوددارى کردهبراى اینکه قالب و شکل کلى کتاب ساد

ام را معرفى نمایم. این یادداشتهاى در انتهاى هر فصل ام یادداشتهایى ذکر کنم یا منابع مورد استفادهمجبور شده
اند. ذکر شده
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مقدسى ضرورت دارد؟چرا وجود الهیات کتاب

آید؟مقدسى چگونه بوجود مىالهیات کتاب

مقدسى چیست؟الهیات کتاب

توان بکار گرفت؟مقدسى را کجا مىالهیات کتاب

مقدسى پردازیم که چرا مسیحیان باید به الهیات کتابدر این بخش نخست ما به بررسى این سؤال مى
شویم، مورد بررسى قرار خواهیم مقدس با آنها روبرو مىبپردازند. ما بعضى از مسائلى را که هنگام مطالعه کتاب

تواند به این مسائل پاسخ گوید. آنها مىمقدسى توسط داد و طرقى را پیشنهاد خواهیم نمود که الهیات کتاب
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مقدسى ضرورت دارد؟چرا وجود الهیات کتاب

آید؟مقدسى چگونه بوجود مىالهیات کتاب

مقدسى چیست؟الهیات کتاب

توان بکار گرفت؟مقدسى را کجا مىالهیات کتاب

مقدس در این زمینه چه نقشى توانیم خدا را بشناسیم؟ اگر چنین امکانى وجود دارد کتابآیا ما واقعاً مى
پردازیم که چگونه شناخت خدا امکان دارد و تواند داشته باشد؟ در این بخش ما به بررسى این موضوع مىمى

منبع شناخت ما از وى چیست.
شاید بعضى از خوانندگان ترجیح بدهند که قبل از مطالعه این بخش بیکباره همانگونه که در مقدمه ذکر شد،

مقدسى بپردازند. باوجوداین، ) و به بررسى مضمون الهیات کتاب8-25به بخش سه کتاب مراجعه کنند (فصول 
نباید تصور کرد که مطالعه بخش دو اختیارى است و بهتر است این بخش را قبل از بخش سه مطالعه نمود.
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مقدسى ضرورت دارد؟چرا وجود الهیات کتاب

آید؟مقدسى چگونه بوجود مىالهیات کتاب

مقدسى چیست؟الهیات کتاب

توان بکار گرفت؟مقدسى را کجا مىالهیات کتاب

مقدسى ضرورى است و نیز اینکه پس از اینکه ما این سؤاالت را مطرح ساختیم که چرا وجود الهیات کتاب
مقدسى سازیم که مضمون الهیات کتابآید، اینک این سؤال را مطرح مىمقدسى چگونه بوجود مىالهیات کتاب

شفه را تشریح کنیم که بشکل چیست؟ در این بخش ما در پى این خواهیم بود تا بعضى از موضوعات مکا
اند تا اینکه بشکل کامل در شخصیت و عملکرد عیسى مسیح مقدس آشکار شدهتدریجى و پیشرونده در کتاب

اند. آشکار شده
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مقدسى ضرورت دارد؟چرا وجود الهیات کتاب

آید؟مقدسى چگونه بوجود مىالهیات کتاب

مقدسى چیست؟الهیات کتاب

توان بکار گرفت؟مقدسى را کجا مىالهیات کتاب

مقدسى و روش پردازیم که مضمون الهیات کتابو باالخره ما بشکل بسیار اجمالى به بررسى این موضوع مى
شویم، این نگرش مقدسى آشنا مىبتوان بکار گرفت. هنگامى که ما با نگرش کلى الهیات کتاآن را در کجا مى

دهد. اما مسائلى وجود دارند که آنها را بشکلى که قبالً اصالً مقدس تغییر مىعمیقاً درك ما را در مورد کتاب
توانیم مورد بررسى قرار دهیم. در اینجا دو مورد از این مسائل را مورد توانستیم بکنیم، مىتصورش را هم نمى

دهیم. بررسى قرار مى
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فصل اول 

»زالو را دو دختر است«

حلى ساده ایم. راهمقدس الاقل درك بعضى از قسمتهاى آن را مشکل یافتههر یک از ما هنگام مطالعه کتاب
براى این امر این است که فقط قسمتهاى آشنا و آسان فهم را مدنظر داشته باشیم و مسائل غیرقابل درك را 

مقدس کالم دهیم که کل کتابسى قرار مىنادیده بگیریم. اما هنگامى که این واقعیت را بشکل جدى مورد برر
مقدسى داریم تا یابیم. در چنین شرایطى ما نیاز به الهیات کتابخدا است آنگاه خود را در وضعیت دشوارى مى

مقدس را چگونه بخوانیم و درك کنیم. یک متن مشکل و دیریاب چه معنایى دارد؟ به ما نشان دهد که کتاب
مقدس را نقل کنم تا اینکه بعنوان کالم خدا با من سخن بگوید؟ عهدعتیق را در چگونه باید روایتى از کتاب

مقدس چه معنایى دارد؟ سؤاالت فوق از زمره سؤاالتى مورد من و شما چگونه باید بکار گرفت؟ تعبیر کتاب
کند تا به آنها پاسخ دهیم.مقدسى به ما کمک مىهستند که الهیات کتاب

مقدس ایمان دارندتابنبرد اشخاصى که به ک

شویم که باید در مورد آن مشغول مطالعه شویم احساس خاصى در ما هنگامى که ما با مشکلى روبرو مى
اتان تغییرى بوجود نیاورید، آید. اگر پزشک به شما بگوید که اگر در عادات غذایى و نحوه زندگىبوجود مى

ان را از دست بدهید، شما براى مقابله با این خطر شروع به احتمال دارد که دچار حمله قلبى شوید و جانت
مطالعه مطالبى در مورد بیمارى قلبى، ورزش و برنامه غذایى خواهید نمود. شما همچنین قبل از خرید یک 

دانید. همچنین اتومبیل یا رفتن به مسافرت دوردنیا کسب اطالعات صحیح را کارى عاقالنه و ضرورى مى
خرید معموالً احساس اى گرانقیمت چون دوربین، اجاق مایکروویو، یا دستگاه ضبط ویدئو مىهنگامى که وسیله

کنید که ضرورى است که دستورالعمل استفاده از این وسایل را بدقت مطالعه کنید تا اینکه ضررى به وسیله مى
اید ببرید. خریدارى شده وارد نشود و استفاده الزم را از پولى که خرج کرده

شویم که براى ما مسائلى غیرقابل فهم و الینحل بنظر مقدس نیز با مطالبى روبرو مىهنگام مطالعه کتاب
مقدس وجود رسند. ممکن است با مطلبى روبرو شویم که با حقایق بنیادینى که در قسمتهاى دیگر کتابمى

هیچ معنایى نداشته باشد. بعضى از دارند متناقض بنظر رسد. یا ممکن است قسمتى را مطالعه کنیم که برایمان
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روند که مشکلى براى آنان مقدس مىاشخاص توجهى به این قسمتها نکرده و مجدداً به سراغ قسمتهایى از کتاب
شود. حل ساده راضى نمىاى که در مورد درك کالم خدا جدى است با این راهآورد. اما مسیحىبوجود نمى

مقدس بعنوان یک کلیت خود را کمى به اص باشید که براى درك بهتر کتابامیدوارم شما جزو آن گروه از اشخ
چرا به «و » مقدسى چیست؟الهیات کتاب«اندازند. اینک شما ممکن است این سؤال را مطرح کنید که زحمت مى

» آن نیاز دارم؟
صحیحى قرار دارد. ما خواهیم بدانیم که ایمان و تعهد ما به مسیح براساس و بنیان بعنوان مسیحى ما مى

خواهیم حقیقت را در مورد ابدیت و زمان حال بدانیم. باید به چه چیزى ایمان داشته باشیم و چرا باید ایمان مى
اى داشته باشیم؟ طرق یافتن پاسخ این سؤاالت داشته باشیم؟ چگونه باید زندگى کنیم و چرا باید چنین زندگى

دانند. بنابراین با توجه قدس را منبع اصلى دانش ما در مورد حقیقت مىمچه هستند؟ بسیارى از مسیحیان کتاب
به این گفته در مورد مسائلى که اهمیت بسیارى براى ما دارند چرا دیدگاههاى متفاوت و گاه متضاد وجود 

دارند؟
دارد. اگر مقدس وجودیکى از علل این تفاوت دیدگاهها برداشتهاى متفاوتى است که در مورد اقتدار کتاب

تواند تعبیر و تفسیر شود مقدس تنها توسط کلیسایى صاحب اقتدار و مرجعیت مىفرض این باشد که کتاب
مقدس تحت هدایت و کنترل سنت و تعالیم یک کلیساى خاص باید انجام شود. اگر آنگاه تعبیر و درك کتاب

نگاه وجود مالکى براى تشخیص درست و اى از حقیقت و خطا باشد، آمقدس آمیزهفرض بر این باشد که کتاب
شود. هنگامى که مسیحیان برروى مقدس تبدیل مىمقدس خود به مرجعى باالتر از خود کتابنادرست در کتاب

مقدس باالترین مالك است آنگاه اختالفات آنان در این سطح مطرح کنند که کتاباین موضوع توافق حاصل مى
گوید و چگونه باید آن را تفسیر نمود. چه مىمقدس حقیقتاًشود که متن کتابمى

یک مسیحى عضو فرقه ادونتیست روز هفتم که بحث و گفتگو را دوست دارد، به یک معاون کشیش 
معاون کشیش کلیساى » ببخشید، روز سبت چه روزى است؟«پرسد: کلیساى اسقفى نزدیک شده و از او مى

را وى انتظار شود زیپاسخ وى باعث تعجب فرد ادونتیست مى». روز شنبه«دهد: اسقفى بدون تأمل پاسخ مى
شود. هردوى این دهد و دور مىبنابراین وى سرخود را تکان مى» یکشنبه«داشت که این فرد پاسخ بدهد: 

مقدس را بعنوان مرجع غایى و نهایى قبول دارند. آنان در مورد این مسأله که مسیحیان کدام روز اشخاص کتاب
مقدس را چگونه باید له بستگى به این امر دارد که کتابباید به کلیسا بروند، اختالف نظر دارند. پاسخ این مسأ

تفسیر نمود. 
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باشد مى» کلیساهاى مسیح«شود. خادمى که عضو فرقه اى در مورد موضوع تکلم به زبانها برگزار مىجلسه
ن پردازند. ایهمراه با یکى از خادمین کلیساى اسقفى در برابر دو خادم پنطیکاستى به بحث و مناظره مى

القدس، هرگروه مقدس هیچ تردیدى ندارند، اما در مورد عملکرد روحاشخاص در مورد مرجعیت نهایى کتاب
مقدس بعنوان کنند. هر گروه موضع خود را با تعلیم کتاببرداشتهایى کامالً متفاوت از گروه دیگر را بیان مى

بیند. کالم خدا هماهنگ و منطبق مى
مقدس نظراتى مشابه و یا وان در این زمینه ذکر نمود. مسیحیانى که در مورد کتابتمثالهاى متعددى را مى

مقدس در مورد تعمید یا از پیش برگزیدگى یا بازگشت ثانوى مسیح تعلیم یکسان دارند در مورد آنچه که کتاب
ار جدى هستند. مقدس هستند در مورد این مسائل بسیدهد اختالف نظر دارند. مسیحیانى که معتقد به کتابمى

کنید حقیقت دارد، دفاع کنید. تصمیم درمورد اینکه به حقیقت بسیار اهمیت دارد و شما باید از آنچه که فکر مى
کند. ما همواره دهد، همه مسائل ما را حل نمىمقدس ایمان داشته باشیم و عمل برمبناى آنچه که تعلیم مىکتاب

هاى آن چه معنایى براى گوید و گفتهگوید، چگونه مطالبش را مىمىمقدس چه با سؤاالتى از قبیل اینکه کتاب
هاى نظر بین مسیحیان انجیلى یا اختالف بین باورهاى فرقهکنم که اختالفما دارد روبرو هستیم. من ادعا نمى

اى تواند حل شود. در واقع ادعاى من این است که هر مسیحىمقدسى مىمختلف مسیحى توسط الهیات کتاب
مقدس دست خواهد تا به روشى صحیح براى درك معناى کتابخواهد دلیل این اختالفات را بداند و مىه مىک

مقدسى آشنایى داشته باشد. یابد، باید با الهیات کتاب

مقدس معناى کتاب
یست. مقدس الهام خدا است و مرجعیت نهایى دارد، ممکن نصرفاً برمبناى درك ما در مورد اینکه کتاب

ساز هستندمتونى که مشکل

توانم دریابم که در هر متن چگونه مى» باشدمقدس کالم خدا خطاب به من مىکل کتاب«اگر من بگویم: 
توان به کالم گوید؟ چگونه کالم یک نبى به یک فرد اسرائیلى در دوران قدیم مىمقدس خدا به من چه مىکتاب

تواند بروجود شخصى تأثیر اى که اتفاق افتاده است مىچگونه روایت واقعهخدا خطاب به من تبدیل شود؟ 
مقدس متون مشکل باشند. در کتاببگذارد؟ و مطالب مطرح شده فوق در حکم نقطه آغاز مشکالت ما مى

ریم توان یافت که گویا هیچ معنایى ندارند و یا با آنچه که اعتقاد دابسیارى وجود دارند و متون بسیارى را مى
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دهد تضاد دارند. بعضى از این متون بسیار ساده هستند و معنایشان به مقدس در جاهاى دیگر تعلیم مىکتاب
معنا هستند. اجازه بدهید چند مورد مشخص را شود اما بعنوان کالم خدا براى انسان معاصر بىسهولت درك مى

بررسى کنیم. 
یافت احتماالً آیه زیر از ورید؟ اگر بحث این اشخاص ادامه مىآمورد مسیحى ادونتیست و اسقفى را بیاد مى

شد: مقدس مطرح مىکتاب

)8:20روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایى.    (خروج 

رسد. در مورد معناى روز سبت براى قوم اسرائیل بحث و اختالف نظرى ظاهراً این آیه بسیار ساده بنظر مى
مقدس در مورد معناى تقدیس نمودن این روز در دوران قدیم در میان قوم اسرائیل وجود ندارد و کتاب

گذارد. در واقع بحث و اختالف نظر به معناى این آیه براى ما در دوران معاصر اطالعات کافى در اختیار ما مى
کردند مشکل مقدس براى دو مسیحى که با هم مباحثه مىشود. پیام مشابهى از همین قسمت کتابمربوط مى

آورد:متفاوتى را بوجود مى

)19:23بزغاله را در شیر مادرش مپز.    (خروج 

همچنین آیاتى وجود دارند که در آنها صناعات ادبى و کالمى یا تصاویر خاص بکار گرفته شده است و تا 
توانیم معناى این اشیم، نمىزمانى که با این موضوعات ادبى و تصاویر شعرى و زمینه آنها آشنایى کافى نداشته ب

آیات را درك کنیم: 

)22:33جهد.    (تثنیه دان بچه شیر است که از باشان مى

باشد.بینى تو مثل برج لبنان است که بسوى دمشق مشرف مى
)4:7(غزل غزلها 

اى ا یافت و فاقد زمینهتوان در آنهاى از معانى را مىبعضى از آیات از این جهت مشکل هستند چون مجموعه
هستند که بتواند در درك معناى آیه به ما کمک کند. 

)15:30گویند.    (امثال زالو را دو دختر است که بده بده مى
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سازند یا اینکه باور داشتن به آنها رسد مسائلى اخالقى را مطرح مىو باالخره آیاتى را باید ذکر کنیم که بنظر مى
باشد. مشکل مى

اى دختر بابل که خراب خواهى شد خوشابحال آنکه بتو جزا دهد چنانکه تو به ما جزا دادى. خوشابحال آنکه 
)8:137-9ها بزند    (مزمور رهاطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخ

)13:10آفتاب در میان آسمان ایستاد و قریب به تمامى روز به فرورفتن تعجیل نکرد.    (یوشع 

اسرائیل را رهایى نداد. اما خداوند دل فرعون را سخت گردانید که بنى
)20:10(خروج 

)40:10ل امر فرموده بود.    (یوشع و هر ذى نفس را هالك کرده چنانکه یهوه خداى اسرائی

ساز بسیارى وجود دارند. گاهى انگیز و مشکلمقدس آیات بحثدهند که در کتاباین آیات این امر را نشان مى
گوید و گاهى مسأله این است که آیه چگونه به ما در دوران معاصر مسأله این است که آیه در حقیقت چه مى

مقدس مقدس را دریافت و درك نمود که چگونه کتابن مسائل باید ماهیت کتابشود. براى حل ایمربوط مى
مقدسى درواقع به معناى مطالعه دهد و شامل یک پیام است. الهیات کتابدر کل یک کتاب را تشکیل مى

باشد. مقدس مىوحدت پیام کتاب

مقدسى الهیات کتاب
مقدس با پیام واحد آن، ابزارى براى حل این آیات مشکل در ساز کتاببا در ارتباط قرار دادن آیات مشکل

گذارد.اختیار ما مى

کنم؟مقدس را بیان مىمن چگونه یک روایت کتاب

اى نقل نمود که تأثیر عمیقى بر شنوندگان برجاى بگذارد حال این توان بگونهمقدس را مىروایات کتاب
هاى مسیحى و یا گروهى از عالمان علوم یا جماعتى از خانوادهشنوندگان ممکن است تعدادى کودك باشند

الهى و هنر بیان یک روایت یا داستان متضمن بکارگیرى مهارتهایى در زمینه ایجاد حالت نمایشى بواسطه 
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باشد و اهمیتى ندارد که سرمنشأ اصلى داستان چیست و یا آیا داستان نقل شده حقیقت دارد یا خیر؟ کلمات مى
شوند و ودکان هنگامى که در یک میهمانى یا در اطراف آتش اردوى پیشاهنگى گردهم جمع مىحتى ک

گرایى، تعلیق و وقایع ناگهانى را در روند کنند، بشکلى غریزى ارزش واقعداستانهایى را در مورد اشباح نقل مى
نمود که عناصرى که به آنها اى نقلتوان بگونهمقدس را مىکنند. داستانهاى کتابگویى خود درك مىداستان

اى توان آنها را بگونهانگیزند مورد توجه قرار گیرند و در عین حال مىدمند و عالئق انسانى را برمىحیات مى
نقل نمود که همه سرزندگى و جذابیت خود را از دست بدهند. 

کنند. ما مسیحیان به این نمىمقدس را براى سرگرمى نقل با وجود این مسیحیان معموالً داستانهاى کتاب
نگریم که توسط آنها حقیقت در مورد وجود خودمان و خدا مکشوف داستانها بعنوان وسایل و طرقى مى

شود. البته حقیقت در این داستانها کامالً آشکار و واضح نیست بلکه هر داستانى بخشى از درام مکشوف مى
ى مسیح است. چنین داستانهایى عمدتاً در عهدعتیق دیده اى است که نقطه اوج آن شخصیت و عمل عیسشونده

شوند. بنابراین اگر من داستانى از عهدعتیق را همراه با همه مهارتهاى داستانگویى بیان کنم چه اتفاقى مى
شود تا اشخاص مطابق کند و باعث مىافتد؟ آیا این کار کافى است؟ آیا خود داستان خودش را تفسیر مىمى

ر کنند؟ معموالً ما در پى این هستیم که داستانى را که نقل نمودیم در زندگى فرد شنونده کاربردى حقیقت رفتا
داشته باشد تا آنچه را که در زمانهاى قدیم اتفاق افتاده است در زمان حال بعنوان کالم خدا درك شود. گفتن 

فى نیست. هنگامى که ما روایت مقدس قرار گرفته است پس کالم خدا کااین امر که چون داستانى در کتاب
کنیم آیا معناى این واقعه براى ما واضح و آشکار است؟ از آنجایى تصرف شهر اریحا توسط یوشع را مطالعه مى
بینیم، از این واقعه درسى کلى در مورد توکل به خدا و اطاعت از که ما خود را در شرایط حمله به شهرها نمى

کنیم.او را استنباط مى
گیریم دیر یا زود باید ارتباط مقدس را بعنوان بخشى از کالم خدا براى خود در نظر مىرحال اگر ما کتاببه

اى براى نگریستن به مقدسى وسیلهامان مورد بررسى قرار دهیم. الهیات کتابو کاربرد یک داستان را در زندگى
انداز باشد. این تصویر و چشمآن مىانداز کلى مقدس در چارچوب تصویر و چشمیک واقعه خاص در کتاب

کنیم و در فاصله زمانى بین صعود مسیح و عروج شود که در زمان حال زندگى مىکلى شامل وضعیت ما نیز مى
سازد تا خود را در ارتباط با وقایع گذشته و قدیمى روایات مقدسى ما را قادر مىاو قرار داریم. الهیات کتاب

کشوف ساختن رابطه ما با یک واقعه خاص در حکم مکشوف ساختن معناى آن مقدس مشاهده کنیم. مکتاب
براى ما است. 
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مقدسى الهیات کتاب
مقدس را با پیام کلى آن و نتیجتاً با خودمان مرتبط سازد تا بتوانیم هریک از داستانهاى کتابما را قادر مى

سازیم. 

توانم ببرم؟اى مىاز عهدعتیق چه استفاده

شوند، اى است که در چارچوب آن مطالب عهدعتیق با یکدیگر جفت و جور مىاگرچه تاریخ روایتى زمینه
اى از داستانها و روایات است. هنگامى که مسیحیان عهدعتیق را مطالعه اما عهدعتیق چیزى بیشتر از مجموعه

کنم. اوالً ما برخى از این مشکالت اشاره مىشوند اما من در اینجا فقط به کنند با مشکالت بسیارى روبرو مىمى
این موضوع را مد نظر داریم که عهدعتیق قبل از ظهور مسیحیت به نگارش درآمده است بنابراین هیچیک از 

توانیم بگوییم شود. قوم اسرائیل مسیحى نبودند بنابراین نمىویژگیهاى خاص ایمان مسیحى در آن مشاهده نمى
داشتند. » حىمسی«اى که آنان زندگى

آوریم. بسیارى ثانیاً عهدعتیق شامل احکام و راهنماییهاى بسیارى است که ما بعنوان مسیحى آنها را بجا نمى
شود و دیگر کاربردى ندارد از حکمى از مسیحیان در عهدعتیق حکمى را که مربوط به انجام مراسم و آیینها مى

دهند. مشکل در مورد احکامى چون حکم نگاه داشتن سبت بوجود اخالقى که باید آن را بجا آورند، تمییز مى
کنند.آید که بعضى آن را جزو آیینها و بعضى دیگر آن را بعنوان حکمى اخالقى قلمداد مىمى

دهنده غایى خدا اشاره مشخصى به عیسى مسیح ندارد ثالثاً نگرش پیشگویانه عهدعتیق در مورد عمل نجات
شود. ملکوت خدا بر حول هیکلى که در اورشلیم بازسازى شده، م اسرائیل مربوط مىو به سرنوشت ملى قو

اند. عالوه براین انبیاى عهدعتیق صریحاً گیرد که در پیرامون آن قبایل پراکنده شده اسرائیل جمع شدهشکل مى
است، به مسأله حیات پس از مرگ یا مسأله سرنوشت ایماندارى که قبل از تحقق ملکوت خدا مرده 

پردازند. نمى
چینى براى عهدجدید محسوب شود، پس رابعاً اگر بنابه نظر بسیارى از مسیحیان، عهدعتیق تدارك و زمینه

چرا مذاهب عهدعتیق و عهدجدید تا این حد با یکدیگر متفاوتند؟ این واقعیت که قرائت عهدعتیق در کلیساها 
است که اشخاص نسبت به عهدعتیق مشکل دارند. گفتن این رسد بیانگر اینعملى نه چندان ضرورى بنظر مى

اند، بسیار آسان باشند و توسط آن تحقق یافتهاى از عهدجدید مىامر که آیینها و ظواهر مذهب عهدعتیق سایه
توان عجوالنه این حکم کلى را صادر کرد که عهدعتیق را باید به کنار گذاشت. اما در خود است. بنابراین مى

دارند. عهدعتیق د و نیز در سنن قدیمى کلیسا دالیلى وجود دارند که ما را از انجام این کار باز مىعهدجدی
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مقدس نیازمند تعبیر و مقدس معتبر مسیحیان مورد پذیرش است و بعنوان کتابکماکان بعنوان بخشى از کتاب
باشد. تفسیر مى

را در کتب عهدعتیق تا کتب عهدجدید بررسى مقدسمقدسى تحول و پیشرفت روایت کتابالهیات کتاب
کند و در پى یافتن رابطه متقابل این دو بخش است. نبوت، شریعت، روایات تاریخى، آثار مربوط به حکمت مى

شوند. الهیات و امثال یا رؤیاهاى مربوط به آخر زمان، همه بشکلى به ظهور عیسى مسیح مربوط مى
مقدس نشان دادن این روابط است تا عهدعتیق بعنوان بخشى از کتابمقدسى رویکردى روشمند براى کتاب

مسیحیان بتواند درك شود. 

مقدسى الهیات کتاب
دهد.رابط همه بخشهاى عهدعتیق را با شخصیت و کار مسیح و نتیجتاً با زندگى یک مسیحى نشان مى

وارنگرش کلى یا پرنده

دارید درك موقعیت دقیق خودتان در ارتباط با مکانهاى دیگر اغلب بسیار هنگامى که روى سطح زمین قرار 
مشکل است. چند درخت، یک چاه، چند ساختمان و یا مصنوعات دیگر ساخته دست بشر و یا موانع طبیعى 

امان گیج و سردرگم سازند. به همین دلیل اشخاص برروى ممکن است ما را در درك موقعیت واقعى
بردارى هوایى در زمان سازند و یا عکسیا کوهها اتاقکهایى براى مشاهده محیط اطراف مىساختمانهاى بلند 

سازد تا وار ما را قادر مىکند. نگرش کلى یا پرندهجنگ و یا در زمان صلح براى تهیه نقشه بسیار اهمیت پیدا مى
وار اى از نگرش پرندهنقشه نمونهاشیاء و اجسام و مکانها را در ارتباط با یکدیگر بتوانیم مشاهده کنیم. یک 

نسبت به بخشى از سطح زمین یا مکانى دیگر است. نقشه قلمرویى را که بسیار بزرگ است و با یک نگاه 
توان کل قلمرو را مشاهده کند که با یک نظر مىتوان آن را مشاهده نمود، به الگویى آنقدر کوچک تبدیل مىنمى

کرد. 
دهند زیرا اهمیتى ندارند بلکه عملکرد بخشهاى طه بین فضاها و مکانها را نشان نمىراب» هانقشه«بعضى از 

اى دهند. نمودارهایى که مدارهاى الکتریکى و یا زنجیرهمختلف را در رابطه با یکدیگر و یا ابعاد آنها را نشان مى
ه امورى چون واردات و دهند و نمودارها و منحنیهایى کاز فرامین مربوط به مدیریت تجارى را نشان مى

کالمى نیز -هاى تشریحىهایى از این نوع هستند. همچنین نقشهدهند نقشهصادرات یک کشور را نشان مى
دهند. الهیات وجود دارند که به نمودارها و منحنیها وابسته نیستند بلکه گزارشى شفاهى از کل موضوع ارائه مى
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هاى مقدس است. در این کتاب ما همچنین از بعضى نقشهاى شفاهى از پیام کلى کتابمقدسى نقشهکتاب
مقدس بعنوان یک نمودارى استفاده خواهیم کرد که به ما کمک خواهند نمود تا دریابیم که همه قسمتهاى کتاب

مقدس سازد که در کتابمقدسى این فرض را مطرح مىاند. الهیات کتابکل هماهنگ و منسجم به هم پیوسته
دارد و بجاى موضوعاتى نامرتبط با همدیگر، یک پیام کلى در آن مستتر است. نوعى وحدت وجود

مقدسى الهیات کتاب
مقدس، وحدت آن را بیکباره مشاهده کنیم. سازد تا با نگریستن به پیام کلى و واحد کتابما را قادر مى

مسأله تعبیر

من فردى هستم که فقط ایمانى «ها که شعارشان اى ساده نیست. بعضىمقدس همیشه مسألهمسأله تعبیر کتاب
است، با این امر موافق نیستند. با وجود این ما باید این امر را درك کنیم که کلمات » مقدس دارمساده به کتاب

اند. شترك انسانها از آنها معانى خاصى پیدا کردهها و نمادهایى هستند که توسط استفاده ممکتوب، فقط نشانه
اى را منتقل کنیم. یک کنیم تا به دیگران معانىنمایانند که ما توسط دهانمان تولید مىاین کلمات اصواتى را مى

تواند معانى متفاوتى داشته باشد. بدینسان گروهى از کلمات با توجه به اینکه کلمه در شرایط و متون مختلف مى
توانند معانى متفاوتى داشته باشند. الفظى، استعارى یا نمادى مورد استفاده قرار گیرند، مىکلى تحتبش

مقدس از جهت اینکه همیشه باید آنها را در متن خودشان تفسیر نمود، فرقى با همدیگر ها در کتابواژه
از زبان یونانى مشتق شده و به اى است کهشود که واژهگفته مىHermeneuticندارند. به واژه تفسیر 

مقدس برروى معنایى که مورد نظر نویسنده یا گوینده باشد. اکثر تفاسیر متون کتابمى» تفسیر کردن«معناى 
شوند. اما ما باید به وراى این مرحله رفته و به این مسأله بپردازیم که متن اصلى پیام هرکتاب بوده، متمرکز مى

دارد. پس از اینکه ما دریافتیم که هریک از نویسندگان کتب مقدس واقعاً چه امروز براى ما چه معنایى
آییم. و این امر تعبیر نام دارد. گویند، آنگاه در پى معناى این گفته براى دوران معاصر برمىمى

فرض تعبیر صحیح یا تفسیر ضرورت تام دارد. پیشHermeneuticمقدسى براى الهیات کتاب
مقدس را مقدسى، کتابباشد. الهیات کتابالهیاتى مى-داشتن نوعى بینش و ادراك کتاب مقدسى مقدس،کتاب

کند. پادشاه قدیمى بابل، حمورابى، بخاطر قوانین از گزارشات جالب تاریخى به کالم خدا براى ما تبدیل مى
مچون هرکالم دیگرى باید آنها حقوقى که صادر نمود، مشهور است. اگر ما بخواهیم این قوانین را درك کنیم، ه

را تعبیر کنیم. ما حتى باید به این امر توجه داشته باشیم که آیا این قوانین بر مفاهیم دوران معاصر در مورد 
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اند. اما اند یا خیر و تأثیرشان چگونه بوده است و بنابراین چقدر بر ما تأثیر گذاشتهقوانین حقوقى تأثیر گذاشته
نگریم آنها را بعنوان بخشى از مکاشفه اند مىانین خدا که توسط موسى به اسرائیل داده شدههنگامى که ما به قو

بینیم که با ظهور عیسى مسیح به کمال خود رسید. بنابراین ما بعنوان مسیحى در مورد اینکه قوانین کامل خدا مى
مقدسى ابزارى هستیم. الهیات کتابیابند، بسیار کنجکاو و عالقمندموسى به چه طریق امروزه براى ما معنا مى

گذارد تا پاسخى براى سؤال فوق بیابیم.در اختیار ما مى

الهیات کتاب مقدسى 
مقدس را بعنوان کالم خدا براى آورد تا براساس آن بتوانیم بخشهاى مختلف کتاببنیانى براى ما بوجود مى

خود تعبیر کنیم. 

راهنماى مطالعه فصل اول

مقدس را ذکر کنید. بعضى از مسائل در زمینه مطالعه و درك کتاب-1
اید، ذکر کنید.مقدس با آنها روبرو شدهبعضى از آیات مشکلى را که به هنگام مطالعه کتاب-2
) چه درسهایى 17از داستان موسى در نهر (پیدایش باب دوم) و داود و جلیات (اول سموئیل باب -3

توان درسهایى از آنها هایى را ذکر کنید که مىمقدس نیز نمونهن گرفت؟ از دیگر داستانهاى معروف کتابتوامى
گرفت.

باشد؟وار براى درك هر موضوعى مهم مىچرا نگرش کلى و پرنده-4
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فصل دوم 

شناساندخدا خود را مى

شناسد و توان داد که او ما را مىتوانیم واقعاً خدا را بشناسیم؟ پاسخ این پرسش را اینگونه مىما چگونه مى
خواهد تا چه مطالبى دهد تا ما او را بشناسیم. وى با ما سخن گفته است و به ما گفته است که از ما مىاجازه مى

در مورد او بدانیم، بلکه هنگامى که وى ما را بخود نزدیک توانیم مطالبىدر مورد او بدانیم. ما نه تنها مى
» الهیات«توانیم خود او را بشناسیم. گرداند، مىسازد و توسط عیسى مسیح ما را فرزندان خود مىمى

)Theologyتوان به کنیم. این واژه را مىدانیم، اطالق مىاى است که به هر آنچه که در مورد خدا مى) واژه
توانیم اوت و در عین حال مرتبط با هم بکار گرفت. این واژه را نباید بیش از حد پیچیده نمود. ما مىاشکال متف

"Theology"این واژه را در مورد هر شناختى که در مسیحیت در مورد خدا مطرح است بکار ببریم (واژه 

شناسى یا هاى یزدانتشکیل شده است. در فارسى واژهLogosو کلمه، شناختن=Theosاز دو جزء خدا=
مقدس بعنوان مقدسى طریقى براى درك کتابخداشناسى معادلهاى دیگرى براى این واژه هستند). الهیات کتاب

یک کلیت است تا اینکه ما بتوانیم نقشه نجات را درروند مکشوف شدن تدریجى آن درك کنیم. الهیات 
پردازد.مقدسى بیان شده، مىمقدسى، به پیام خدا خطاب به ما بشکلى که در کتابکتاب

اى با الهیات سروکار داردهر مسیحى

گوید. این دو موضوع مهم بخشى از مقدس در مورد شناختن خدا و شناخته شدن از سوى او سخن مىکتاب
پدیده الهیاتى هستند که هر یک از ما بعنوان مسیحى در طول زندگى خود با آن روبرو هستیم. آیا تاکنون با این 

من عالم الهیات نیستم اما «مقدس) بگوید: اید که فردى (مخصوصاً در بحبوحه بحث در مورد کتاببرخورد کرده
اى عالم الهى است اما به نظر من هر مسیحى با الهیات سروکار دارد و به یک معنى هر مسیحى...» به نظر من 

شناسد، در مورد اى بنإ؛ ّّ به تعریف خدا را مىمسیحىبعضى نسبت به دیگران، عالمان الهى تواناترى هستند. هر 
آورد. بنابراین شما یک عالم الهى هستید. بخشى از مسیحى هایى درمورد او برزبان مىکند و گفتهوى فکر مى

کنیم شود. یعنى ما مطالب متفاوتى را که در مورد خدا درك مىبودن ما به سروکار داشتن ما با الهیات مربوط مى
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دهیم و در نهایت از مجموع این مطالب درکى منسجم از هستى خود بعنوان قوم نجات کنار یکدیگر قرار مىدر 
آوریم.کنند، بدست مىیافته خدا که در دنیا زندگى مى

خواهم به یکى توانیم به الهیات بپردازیم و در این کتاب من مىطرق مختلفى وجود دارند که بواسطه آنها مى
رق بپردازم و هدف اصلى من از این کار کمک به مسیحیان عادى است تا به عالمان الهى تواناترى از این ط

ترى براى مسیح و ملکوت او تبدیل شوند. براى اینکه بهتر متوجه شویم تبدیل شوند و در نتیجه به خادمین امین
ام.به الهیات قرار دادهمقدسى چیست براى مقایسه آن را در کنار طرق دیگر پرداختنکه الهیات کتاب

الهیات سیستماتیک 

رسد که این شاخه از الهیات در دانشگاههاى علوم الهى مورد با شنیدن این اصطالح، این امر به ذهن ما مى
خواهند مسیحیت را بهتر درك کنند عالقه گیرد و البته چنین نیز هست. اما مسیحیانى که مىبررسى قرار مى

مند نامیده جهت الهیات سیستماتیک یا نظامزیادى به این شاخه از الهیات دارند. این شاخه از الهیات بدین
باشد. ها تحت عناوین و موضوعات خاص مىدهى سیستماتیک حقایق و آموزهشود چون شامل سازمانمى

P{الهیات سیستماتیک گاهى اصول عقاید نیز خوانده - P Dogmatics{
پردازد. این ن منظم تعالیم مسیحیت مىشود و این عنوان بیانگر این است که این شاخه از الهیات به تدویمى

گیرد. ما در مورد خدا، پردازد که همه ابعاد مسیحیت را دربرمىشاخه از الهیات به بررسى نظام جامع تعالیمى مى
مرگ مسیح، شام خداوند یا خادمین کلیسا چه اعتقادى داریم؟ الهیات سیستماتیک تالشى براى پاسخ به این 

» یحى چیست؟ایمان مس«سؤال است که 
هاى مسیحى در دورانهاى هاى ایمان که بعضى از فرقهنامهمند را در وراى اعترافالهیات سیستماتیک یا نظام

توان مشاهده نمود. کلیساهاى اسقفى صاحب سى و یک اصل در مورد اند مىبحرانى حیات خود تدوین نموده
P{خواهید با تعالیموست مینستر هستند. اگر شما مىنامه ) و کلیساهاى مشایخى صاحب اعتراف1562مذهب (

- P Presbyterian{
-65) و احکام شوراى دوم واتیکان (1545-63رسمى کلیساى کاتولیک آشنا شوید به احکام شوراى ترنت (

) مراجعه کنید. 1963

الهیات سیستماتیک 
پردازد.قاد دارند، مىبه آنچه که مسیحیان اینک در مورد ابعاد مختلف مسیحیت اعت
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نتایج آن: آموزه مسیحى 

الهیات تاریخى
}P - P Historical Theology{

در این شاخه از الهیات پدیدآیى و رشد و تحول الهیات در کلیساى مسیحى در طى قرون مورد بررسى قرار 
خاصى از تاریخ مسیحیت مورد توجه هاى هاى کلیدى در برههگیرد. در الهیات تاریخى پدید آمدن آموزهمى

گیرد. در این شاخه از الهیات به مناقشاتى که در تالش براى ایجاد الهیات صحیح و راستین بوجود آمده قرار مى
شود. متفکران بزرگ است و نیز به حمالتى که از سوى تعالیم غلط به الهیات راستین انجام شده، توجه مى

ها و شوراهاى کلیسایى، جنبشهاى انشقاقى و کلیسا، اعتقادنامهمسیحى، جنبشهاى بزرگ در تاریخ
هاى مسیحى هستند که در الهیات تاریخى مورد نظرات و مناقشات، همه بخشى از تاریخ تفکر و آموزهاختالف

گیرند. الهیات تاریخى با تاریخ کلیسا و نیز الهیات سیستماتیک ارتباط تنگاتنگى دارد. بررسى قرار مى

لهیات تاریخى ا
پردازد.اندیشند، مىبه آنچه که مسیحیان در دورانهاى مختلف در مورد ایمان خود مى

نتایج آن: گزارشى از تحول آموزه مسیحى.
الهیات شبانى

}P - P Pastoral Theology{

شود. اى نسبتاً جدید در الهیات محسوب مىالهیات شبانى رویکردى متفاوت نسبت به الهیات بوده و شاخه
پردازد که چگونه کالم خدا انسانهایى را که در شرایط متفاوت قرار دارند الهیات شبانى به این موضوع مى

همه ابعاد زندگى مسیحیان است. در قلب دهد و توجه اصلى آن به کاربرد عملى انجیل در تأثیر قرار مىتحت
الهیات شبانى مباحثى الهیاتى در مورد خدمت روحانى، اَشکال آن، عطایاى روحانى، عملکردهاى روحانى و 

مقدسى در مورد مرجعیت و اقتدار در کلیسا قرار دارد. الهیات شبانى در پى این است که در کل به ادراکى کتاب
مقدسى در مورد هستى مسیحیان دست یابد و اهداف عملى آن شامل شفا، کتابانسان و در جزء به ادراکى 

رشد و تغذیه روحانى است. مسیحیانى که براثر از دست دادن یکى از نزدیکانشان سوگوار هستند، یا از 
ه بینند، یا اعتقاد دارند کبرند، یا دلیلى براى مالقات ممتد مسیحیان دیگر نمىاضطراب و افسردگى رنج مى
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تر از آنچه که در دهد تا آزادانه دست به گناه بزنیم، یا در پى مشارکتى عمیقآمرزش گناهان به ما اجازه مى
خواهند بدانند چگونه دعا کنند یا تصمیم بگیرند، در جلسات رسمى کلیسایى امکان آن وجود دارد هستند، یا مى

اصولى توجه دارد که از شناخت ما از خدا حاصل گیرند. الهیات شبانى بهالهیات شبانى مورد توجه قرار مى
توانند بشکلى مؤثر و کارآمد در مورد اشخاصى که در سطور فوق به آنها اشاره شده، بکار گرفته شوند و مىمى

شوند.

الهیات شبانى 
وانند به بلوغ پردازد که مسیحیان چگونه باید به یکدیگر خدمت کنند تا در زندگى مسیحى بتبه این موضوع مى

دست یابند.
نتایج آن: مراقبت و توجه به اشخاص در کلیساى محلى و رشد آن. 

مقدسى الهیات کتاب

نگریم، اما این موضوع بروشنى آشکار مقدس بعنوان کتاب مرجع خود براى الهیات مىاگرچه ما به کتاب
مقدسى تا حدى به الهیات کند. الهیات کتابمقدس، الهیاتى بشکل سیستماتیک به ما عرضه نمىاست که کتاب

تر این پردازد. بررسى عمیقى مختلف مىتاریخى شباهت دارد که به بررسى تفکر الهیاتى در قوم خدا در دورانها
موضوع نشان خواهد داد که این تشابه تا حدى صادق است. 

کنیم و تاریخ تفکر مسیحى، تفاوتهاى مقدس مشاهده مىتوان گفت که بین تاریخى که در کتابدرواقع مى
وف شده است. بنابراین کند که حقیقتى است که از سوى خدا مکشمقدس ادعا مىاساسى وجود دارد. کتاب

بیشتر از آنکه روایت تاریخ تفکر انسانها در مورد خدا باشد شامل تاریخ مکاشفه خدا به انسانها است. 
اى گسترده از شواهد و اسناد است که در بطن فرآیندى قرار دارند که توسط آن خدا مقدس شامل مجموعهکتاب

جات قومى که از آن او باشند، عمل نموده است. الهیات خود را به انسان مکشوف نموده است و نیز براى ن
شوند، توجه دارد. الهیات بخش خدا و کالم او آنگونه که در تاریخ قوم او دیده مىمقدسى به اعمال نجاتکتاب
مقدسى تحول و پیشرفت مکاشفه الهى را از نخستین کالم خدا به انسان تا آشکار شدن جالل کامل مسیح کتاب

کند مقدس و رابطه این مراحل را با یکدیگر، بررسى مىکند. این الهیات مراحل مختلف تاریخ کتابدنبال مى
توان درك نمود که یک متن خاص در یک بخش از آورد که براساس آن مىبنابراین بنیانى را بوجود مى
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مقدس از کتابیابد. و در مجموع تعبیرى صحیحمقدس ارتباط مىمقدس چگونه با متون دیگر کتابکتاب
شود. مقدسى میسر مىهاى الهیات کتاببربنیان یافته

مقدسى الهیات کتاب
پردازد که خدا توسط چه فرآیندى خود را به انسان مکشوف ساخته است. به این موضوع مى

مقدس با زندگى مسیحى ما در حال حاضر. نتایج آن: مرتبط ساختن کل کتاب

هاى مختلف الهیات، بشکل مجزا فقط به یک د بدون توجه به هریک از رویکردها و شاخهتوانهیچکس نمى
جوید. مقدسى و تاریخى سود مىشاخه از الهیات بپردازد. الهیات سیستماتیک بشکل مستمر از الهیات کتاب

هاى از شاخهبرد. درواقع هریکمقدسى و سیستماتیک استفاده بسیارى مىالهیات شبانى نیز از الهیات کتاب
گذارند. اندازهایى متفاوت از حقیقت واحدى که توسط خدا مکشوف شده است، در اختیار ما مىالهیات چشم

الهیات تأویلى 

P{خوانده» الهیات تأویلى«اى از آنچه که مقدس اغلب بعنوان شاخهالهیات کتاب - P
Exigetical Theology{

Pتأویل فرآیند رسیدن به معناى اصلى متن در شرایط{گردد.شود، قلمداد مىمى - P Exegesis{
باشد. براى تأویل هر متنى ما باید در مورد معنایى که کلمات در زمان نوشته تاریخى اجتماعى اصلى خود مى

که این اى فرهنگى-اند، اطالعات کافى داشته باشیم. ما همچنین باید در مورد زمینه تاریخى شدن خود داشته
اى که مربوط به متن اند یعنى از وقایع تاریخى و حقایق مکشوف شدهکلمات در بطن آنها گفته یا نوشته شده

مورد نظر ما هستند، اطالعات کافى داشته باشیم. 
اى از فعالیتهاى مجزا نگریست که بعضى از این فعالیتها را عالمان الهى به توان بعنوان مجموعهبه تأویل مى

کنند. اینک در سطور ذیل برخى از این فعالیتها را با طرح نظر در مورد این فعالیتها واگذار مىمتخصصین صاحب
دهیم. سؤال و سپس پاسخگویى به آن، مورد بررسى قرار مى

متن اصلى کدام است؟-1
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کند که ما با متونى آورى مىمقایسه دو یا سه ترجمه انگلیسى از یک آیه واحد این موضوع را به ما یاد
اند، سروکار داریم. براى ترجمه یک متن از زبانى به زبانى دیگر یک باستانى که به زبانهاى بیگانه نگاشته شده

طریق واحد وجود ندارد. ترجمه بیشتر از آنکه علم باشد، هنر است. اما به منظور اینکه قادر باشیم متنى را 
عتماد به زبان اصلى در اختیار داشته باشیم. بسیارى از اشخاص از این موضوع آگاه ترجمه کنیم باید متنى قابل ا

گیرند. نقادى ها از روى متونى که کمتر از متون دیگر قابل اعتماد هستند، صورت مىنیستند که برخى از ترجمه
P{باشد که توسط آنمتن عملکردى ضرورى مى - P Textual Criticism{

شود مقدس مقایسه مىهاى باستانى مختلف از کتابمقدس با ترجمههاى شناخته شده کتابهترین نسخقدیمى
ترین ترین و قابل اطمینانشود تا موثقگیرد و در نهایت تالش مىها مورد بررسى قرار مىو تاریخ این نسخه

هاى عهدجدید و عهدعتیق شناسایى شوند. متون نسخه

نقادى متن 
پردازد که متن اصلى کدام است. مىبه این موضوع

نتایج آن: دست یافتن به قابل اعتمادترین متن ممکن که براساس آن ترجمه به زبانهاى دیگر صورت پذیرد.

منبع و منشأ متن کدام است؟-2

نظر هستند اما در مورد منشأ الهام مقدس صاحببسیارى از محققین و دانشمندانى که در زمینه شناخت کتاب
وبیش دچار تردید هستند، براى سؤال فوق اهمیت بسیارى قائلند. اما بدون توجه به ابعاد منفى و الهى آن کم

سازند شایان توجه و معتبر که آنان مطرح مىنظران، بسیارى از سؤاالتىناپذیرفتنى نگرش این گروه از صاحب
باشند. در این قلمرو از تحقیق و بررسى به سؤاالتى چون نویسنده متن کیست و چه زمانى و در کجا آن را مى

گیرد شود. در این قلمرو همچنین این موضوع نیز مورد بررسى قرار مىبه نگارش در آورده است، پرداخته مى
سى هر متن فرم اصلى آن است یا اینکه این فرم شامل استفاده از سنتهاى شفاهى یا کتبى مقدکه آیا فرم کتاب

مقدسى در تر استفاده شده است، در این صورت نویسنده متن کتابباشد. اگر از فرمهاى قدیمىتر مىقدیمى
؟ سؤاالت فوق در ئ   تغییر داده است$فرآیند بوجود آوردن فرم نهایى تا چه حد فرمهاى قدیمى و سنتى رإ؛

گیرد. شما مباحث شود، مورد مطالعه قرار مىنامیده مى» مقدسمدخلى بر کتاب«اى از الهیات تأویلى که شاخه
Pفوق را{ - P Biblical Introduction{

توانید تحت عناوین فنى فوق مورد بررسى قرار دهید:مى
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Pچه مکانى، در چه شرایطى و{نقد ادبى و منبع:  چه کسى، در چه زمانى، در -الف - P
Literary and Source Criticism{

با چه هدفى متن را به نگارش درآورده است؟
مقدس جاى گرفته و تاریخ سنت: سنن کتبى و شفاهى متفاوت توسط چه فرآیندهایى در متون کتاب-ب 

اند؟جزو فرم آن شده
نقادى فرم: چگونه فرمهاى مجزاى بیان ادبى، مطالبى را در مورد منشأ، تاریخ و معناى متن مکشوف -ج 

سازند؟مى
P{مقدسى براى بیان مقاصد الهیاتىنقد تنظیم متن:  نویسنده یک متن کتاب-د  - P

Redaction Criticism{
و تحول بوجود آورده است؟تر تغییرخود چگونه بشکلى خالقانه در سنن قدیمى

مقدسى مقدمات کتاب
مقدسى چه شکلى دارد، منشأ آن چیست و چه کسى، چگونه و با پردازد که یک متن کتاببه این موضوع مى

چه هدفى آن را به نگارش درآورده است؟
گذارد.اى در مورد معناى متن در اختیار ما مىنتایج آن: اطالعاتى زمینه

معناى متن چیست؟-3

پردازیم که متن در اینجا توجه ما در وهله نخست معطوف به معناى متن است و سپس به این موضوع مى
براى نویسنده یا راوى اصلى متن چه معنایى دارد. کلمات باید در زمینه خودشان درك شوند. ما نباید براى 

م تا زبان و طرز تفکر نویسنده متن را در دوران باستان کلمات معانى امروزى قائل شویم بلکه باید تالش کنی
اى که کلمات باید در بطن آنها مورد توجه قرار گیرند نه تنها شامل شرایط تاریخى بلکه درك نماییم. زمینه

باشد.همچنین شامل وقایع خاص، زبان، فرهنگ و مردم آن دوران نیز مى
زبان) در زمینه تاریخى آن توجه داریم براى انجام این کار از از آنجایى که ما به معانى کلمات (دستور

کنیم. استفاده مى» تاریخى-تأویل دستورى «
}P - Historical Exegsis -P Grommatico{
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مقدسى تأویل کتاب
نتقل پردازد که متن به کسانى که در اصل براى آنان نوشته شده، قصد دارد چه مطلبى را مبه این موضوع مى

سازد؟ 
باشد. نتایج آن: درك معنایى که مورد نظر متن مى

شود؟چگونه یک متن بعنوان متنى الهامى و مرجع شناخته مى-4

مقدس از عالقه ما به کتب مذهبى دوران باستان متفاوت است. البته اشخاصى وجود عالقه ما به متون کتاب
توانند چنین کارى دهند. اما مسیحیان نمىمقدس را در مجموع در سطح ادبیات مذهبى قرار مىدارند که کتاب
واحد تشکیل شده است کتابى واحد مقدس را صرفاً بدین جهت که در کل از موضوعاتى بکنند. ما کتاب

دانیم بلکه در وهله نخست تأکید ما بر این موضوع بدین جهت است چون آن را کالم خدا به انسان قلمداد نمى
دهیم با این سؤال روبرو کنیم. هنگامى که ما کتب مقدس رسمى و پذیرفته شده را مورد بررسى قرار مىمى
مقدس باید از متون دیگر متمایز شوند و بدینسان مسأله مرجعیت شویم که چگونه و چرا متون کتابمى

اى که این متون شامل مکاشفه اند بگونهشود. اگر این متون توسط خدا وحى شدهمنحصربفرد آنها مطرح مى
خود خدا به شکلى که دقیقاً منظور نظر وى بوده هستند، بنابراین واجد چنان مرجعیتى هستند که متون دیگر 

مقدس مقدس بعنوان کتابمقدس رسمى به معناى این است که مجموعه کتابن هستند. وجود کتبفاقد آ
مقدس محسوب ایم و سپس آنها را بعنوان کتابرسمى به ما داده شده است و نه اینکه ما متونى را در نظر گرفته

مقدس کتب«ت تحت عنوان اى از الهیاایم. مباحث مربوط به تعداد و ماهیت کتب مقدس رسمى در شاخهنموده
گیرد.مورد بررسى قرار مى» مقدسرسمى و کتاب

مقدس رسمى در مباحث مربوط به کتب
شود. مقدس و تعداد و میزان کتب رسمى پرداخته مىبه مسائلى چون ماهیت مرجعیت کتاب

مقدس بعنوان کالم مرجع خدا.نتایج آن: پذیرفتن کل کتاب

مقدس است که هریک از اى از رویکردهاى متفاوت نسبت به متون کتابت تأویلى مجموعهبنابراین الهیا
مقدس کامل گیرى کتاببیند که در نهایت منجر به شکلمتون آن را بعنوان بخشى از فرآیندى زنده در تاریخ مى

آنگونه که مقدس است تا معناى واقعى هر یک از قسمتهاى آنگشته است. هدف آن تأویل صحیح کل کتاب
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مقدسى است که به بررسى فرآیند مکاشفه خدا به هست درك شود. مرحله نهایى الهیات تأویلى، الهیات کتاب
اى توصیفى و تشریحى دارد؟ این واقعیت که در صد مقدسى صرفاً جنبهباشد. بنابراین آیا الهیات کتابانسان مى

عهدعتیق و چه در زمینه عهدجدید نگرشهاى متفاوت و مقدسى چه در مورد سال گذشته در زمینه الهیات کتاب
سازد. چه کسى یا چه عاملى اصول روش مطالعات الهیات اند ما را گیج و سردرگم مىگاه متضادى شکل گرفته

کند؟ مطالب فوق موضوعاتى هستند که در فصل آینده به بررسى آنها خواهیم مقدسى را تعیین مىکتاب
پرداخت. 

لعه فصل دوم راهنماى مطا

هاى مختلف الهیات و نتایج حاصل از آنها کدامند؟شاخه-1
مقدس ایمان دارم و کارى من فقط یک مسیحى ساده هستم که فقط به کتاب«گوید: شما به فردى که مى-2

دهید؟چه پاسخى مى» با الهیات ندارم
یات که در این فصل معرفى شدند مورد بررسى هاى الههریک از موضوعات زیر در کدامیک از شاخه-3

گیرند؟ براى پاسخهاى خود دلیل بیاورید.قرار مى
تعمید -1
ترجمه التین عهدعتیق -2
رشد ایمان در کودکان -3
بستن عهد با ابراهیم -4
وجود مشکالتى در متن عبرى ایوب -5
قدرت مطلق خدا در امر نجات -6
مورد بدن مسیح آموزه پولس در -7
حیات پس از مرگ در عهدعتیق -8
کمک به شخص مشرف به موت براى رویارویى با مرگ -9

الهیات اشعیا در مورد نجات - 10
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فصل سوم 

شود؟شناخت ما چگونه حاصل مى

توانیم بدانیم که امور واقعى و حقیقى کدامند سه نگرش اصلى وجود دارد. در مورد اینکه ما چگونه مى
Pنگرش نخست این است که شناخت ما کامالً از خدا مستقل است. این نگرش بر این باور{ - P

Knowledge{
دارد و یا اگر هم وجود داشته باشد است که بر فرآیند اکتساب دانش و شناخت تسلط کامل داریم. خدا وجود ن

تواند شناختى گذارد. بنابراین نگرش، در مورد خدا نمىوجود وى برروى شناخت ما از حقیقت تأثیرى نمى
وجود داشته باشد و فقط شناخت در مورد آنچه که اشخاص در مورد خدا ایمان دارند ممکن است. ما فقط 

دست یابیم و خودمان باید تصمیم بگیریم که کدامیک از توانیم به شناختتوسط حواس و عقل خود مى
اکتساباتمان حقیقى است. 

سازد که شناخت ما تا حدى از خدا مستقل است و قلمرویى از حقیقت نگرش دوم این دیدگاه را مطرح مى
سط مکاشفه وجود دارد که تواناییهاى انسانى ما قادر به شناخت آن نیست. بنابراین، این قلمرو را فقط تو

ایم اضافه شود به دانشى که ما خودمان کسب کردهتوان شناخت. شناختى که توسط مکاشفه حاصل مىمى
گردد تا ما بتوانیم تصویرى را که از حقیقت داریم کامل کنیم. مى

سازد که خدا خالق همه چیز است و باشد این دیدگاه را مطرح مىمقدسى مىنگرش سوم که نگرشى کتاب
بنابراین از همه امور آگاه است. خدا همچنین انسان را بصورت خود آفریده است تا ما او را توسط آنچه که 

شود، خلق کرده است بشناسیم. همه واقعیتها و امور که شامل واقعیتهایى که مربوط به ما هستند نیز مى
بخشد. ابهام و ه و به آنها معنى مىواقعیتهایى در مورد خدا هستند زیرا وى خالق همه امور و واقعیتها بود

سردرگمى بواسطه گناه پدید آمده است. ما چون اشخاصى گناهکار هستیم، از پذیرفتن این امر که جهان و 
کنیم. ما همچنین از پذیرفتن تفسیر و تبیین خدا کائنات از آن خدا است و ما مخلوقات او هستیم، خوددارى مى

سازیم. خدا عادالنه انسانها را فسیر و تبیین نادرست خود را جایگزین آن مىکنیم و تاز واقعیت خوددارى مى
دچار این حماقت و سردرگمى نموده است و در نتیجه ما دیگر قادر نیستیم حقیقت مربوط به خدا را که در 

نقشه خود همه جا در پیرامون ما و نیز در درون ما وجود دارد، درك کنیم. اما خدا در نیکویى خود و مطابق با
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اى مخصوص را عطا نمود. وى همچنین روح مقدس خود را براى نجات انسان، توسط کالم خود مکاشفه
فرستاد تا اراده عصیانگر قوم خود را مطیع گرداند تا آنان بتوانند حقیقت مکاشفه او را دریابند. ما فقط به این 

توانیم حقیقتاً به شناخت دست یابیم. طرق مى

گرایى دنیوى)ت از خدا مستقل است (انسانحصول شناخ
}P - P Secular Humanism{

بسیارى از اشخاص براین باورند که ما به منظور درك و شناخت جهان باید آن را با حواس خود کنکاش و 
جستجو کنیم. پس از آن باید ما عقل خود را بکار بگیریم تا واحدهاى مجزاى اطالعات را در مورد امور 

باعث بوجود آمدن تصویرى از مختلف در کنار هم قرار دهیم تا به کلیتى معنادار دست یابیم. تجاربى که
شوند ممکن است بشکلى آگاهانه بوجود آیند که در این مورد دانشمندى که آزمایشى را ترتیب حقیقت مى

دهد مثال بارزى در این زمینه است یا بسیارى از ما چنین تجاربى در دهد و نتایج آن را مورد مشاهده قرار مىمى
گیریم و تجربه خود را نیز به آنها اضافه اشخاص دیگر را به عاریت مىزندگى روزمره خود داریم. ما تجارب 

کنیم که نظم و ترتیبات خاصى بر آن حاکم است و کنیم. بنابراین ما تصویرى از خود و جهان خلق مىمى
ار شود. امروز استمرشود، تبدیل مىاى که استمرار و معنا در آن مشاهده مىبدینسان زندگى براى ما به تجربه

دیروز است و من انتظار دارم که فردا همان فردى باشم که امروز هستم. باور من این است که خورشید طلوع و 
ام، کماکان وجود خواهند داشت. طبیعت که من به آنها عادت کرده» قوانین«غروب خواهد کرد و 

این مسأله اخالقى که انسان توان صحیح دانست. علیرغم وجود این نگرش در مورد شناخت را تا حدى مى
کند، بدون تردید انسان در مورد جهان و کائنات مطالب بسیارى را فراگرفته چگونه از دانش خود سؤاستفاده مى

اى که است. در نتیجه اکتساب دانش انسان از جهان، در زمینه حفظ سالمت بدن، تولید مواد غذایى و تکنولوژى
شود، جهشهاى بزرگى انجام شده است. همانگونه که رتباطات بکار گرفته مىهایى چون حمل و نقل و ادر زمینه

تواند در مورد مسائلى چون توان صحیح دانست زیرا چنین نگرشى نمىاشاره شد این نگرش را تا حدى مى
حیات پس از مرگ و وجود خدا که در وراى قلمرو حواس ما قرار دارند، پاسخگو باشد. 

باشد این است که ما بعنوان موجودات انسانى کل فرآیند کسب دانش و نگرش مىفرضى که اساس این
ایم. از آنجایى که ما شناخت را در کنترل خود داریم. البته ما هنوز به همه مطالبى که باید بدانیم، دست نیافته

قعیتهاى دیگر به دهیم که هر واقعیتى با وابراین باوریم که برواقعیت نظم و ترتیب حاکم است، تشخیص مى
شکلى ارتباط دارد. بنابراین همه واقعیتهاى کشف شده جدید، بشکلى برروى درك ما از واقعیتهاى قبلى تأثیر 
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گذارند. با وجود این ما بر این باوریم که اگر ما وقت کافى داشته باشیم و اگر بتوانیم همه بخشهاى جهان را مى
م بود آنچه را که قابل شناختن است، بشناسیم. مورد بررسى قرار دهیم، آنگاه قادر خواهی

P»{انسان مدارى خداناباورانه«توانیم این طرز تفکر را در شکل کلى خود ما مى - P
Atheistic Humanism{
گذارد که خدایى وجود ندارد است چون فرض را بر این مى» خداناباورانه«بنامیم. این طرز تفکر از این جهت 

ه هر شکل با جهان واقعى ما ارتباط ایجاد کند. در این نگرش خدا بعنوان امرى که وجود آن ناممکن که بتواند ب
کنند به خدا شود. اشخاصى وجود دارند که ادعا مىمورد است در نظر گرفته مىاست یا فرض وجود آن بى
اص در عمل همچون خداناباوران اند. این اشخها و زندگى خود کامالً حذف کردهایمان دارند اما او را از نقشه

انسان «کنند که گویا خدا وجود ندارد.    این نگرش از آن جهت اندیشند و عمل مىاى مىهستند زیرا بگونه
بیند و او را حاکم و مسلط بر شرایط است چون انسان را در مرکز و محور فرآیند حصول شناخت مى» مدارانه

شناسیم و یا اینکه یست که هرگاه سعى به شناخت چیزى نماییم آن را مىداند. این امر به معناى آن نخود مى
همواره قادریم که از بروز فجایع جلوگیرى نماییم. معناى این امر درواقع این است که تنها خود انسان است که 

زى تواند تصمیم بگیرد که چه چیزى معقول است و چه چیکند و تنها اوست که مىشناخت واقعى را کسب مى
شد دهد که بارها و بارها آنچه که تصور مىمعقول نیست. اما بررسى گذراى تاریخ تمدن به ما نشان مى

غیرمعقول و در نتیجه غیرممکن است حقیقت آن ثابت شده و به جزئى مهم از شناخت و دانش انسانى تبدیل 
رى را کامالً بشناسیم بلکه در این تفکر این نیست که ما ام» معقول«گرایانه معناى امر گشته است. در تفکر انسان

فرض بر این است که اکتساب شناخت مستقل از هرگونه کمکى خارج از انسان یا جهان ماوراى طبیعى ممکن 
توانند آن را بشناسند. است. تنها جهانى که باید شناخته شود جهان طبیعى است که حواس ما مى

اند که فکر انسانى به تنهایى مالك ارزیابى رض بنیادین شکل گرفتهگرایى براساس این فهمه اَشکال انسان
کنند که امرى صحیح است بندرت این علمى ارائه مى» دالیلى«حقیقت و کذب است. هنگامى که اشخاص 

اند و کالً فرض بر این است که حواس و اى اثبات نشدنى را مطرح ساختهسازند که نظریهفرض را مطرح مى
اند و این حواس و عقل توانایى ارزیابى هرآنچه با آنچه که وجود خارجى دارد ارتباط بوجود آوردهعقل انسانى 

باشد. در را که وجود دارد، داراست. بعبارت دیگر تجارب انسانى مالك نهایى قضاوت در مورد صحت امور مى
خدایى را که بتواند به این نگرش انسان موجودى آزاد است و بر فرآیند کسب دانش خود تسلط دارد و هر

تصور آورد خدایى است که تحت قوانین حاکم بر انسان و طبیعت قرار داد و بر امور حاکم و مسلط نیست. 
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داند و انسان را حاکم و ربط و غیرالزم مىاى بىفردى که به وجود خدا اعتقاد ندارد ایده وجود خدا را ایده
دهد. مسلط بر امور قرار مى

مدارى خداناباورانه نانسا

+

طبیعت    انسان 
خدا وجود ندارد و مکاشفه الهى و سقوط انسان بوقوع نپیوسته است. انسان برامور مسلط است و دانش خود را 

آورد. از طبیعت بدست مى
شناخت تا حدى از خدا مستقل است

مدارى خداباورانه)(انسان

اتى دیگر که از نظر هوش و تواناییهاى ذهنى بر انسان برترى دارند به کره زمین سفر فرض کنید ساکنان کر
کنند. ما تا آنجا که ممکن است مشتاق این خواهیم بود که از آنان بیاموزیم. ممکن است این موجودات قادر 

بسیارى از مسائل تغییر انگیز را به ما یاد بدهند که بتوانند ادراك ما را در مورد باشند مطالبى جدید و حیرت
ایم تغییرى بوجود آورند. ما از این توانند در مورد مطالبى که ما حقیقتاً آنها را دریافتهدهند اما آنان نمى

کنیم و آنها را بعنوان اطالعاتى که از شود استقبال مىمکاشفات که از سوى موجودات کرات دیگر به ما داده مى
پذیریم. باوجود این ما به این متخصصین بعنوان ر از ما به ما داده شده، مىتسوى متخصصینى با دانشى وسیع

کنند و همچون ما مطیع قوانین و قانونمندیهاى آن هستند. نگریم که در جهان ما زندگى مىموجوداتى مى
رار کنند که در مراتب وجودى عالیتر از انسان قگروهى از اشخاص هستند که خدا را موجودى تصور مى

توانیم این نگرش تواند شناختى ویژه را به ما منتقل سازد. ما مىدانند که مىدارد و او را موجودى فرازمینى مى
بنامیم. این نگرش به این معنى خداباورانه است چون باور دارد خدا یا » مدارى خداباورانهانسان«را تسامحاً 

ا قرار دارد، وجود دارند. پیروان این نگرش که خدا را با خدایانى در قلمرویى که در وراى توانایى شناختى م
کنند براین باورند که خدا بر خلقت جهان تأثیر داشته است و مهر وجود او را بر مفاهیم مسیحى توصیف مى

توان مشاهده نمود. جهان کائنات مى
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تواند برفرآیند ت که انسان مىاست چون بر این باور اس» مدارانهانسان«از سوى دیگر این نگرش از آن رو 
کسب شناخت خود تسلط داشته باشد. به آن میزانى که انسان در این زمینه تسلط دارد به همان میزان نیز مستقل 

توانند در یک نظام کند که مىپردازد و امورى را کشف مىاز خدا است. انسان به تحقیق و تفحص در جهان مى
تواند این کار را انجام دهد و سان بدون دریافت هیچ کمکى از جهان خارج مىمنسجم شناختى سازمان یابند. ان

آید. از عهده انجام این کار هم بخوبى برمى
شود که قلمرو و ساحتى از حقیقت وجود دارد که ما مستقیماً قادر به اما در نهایت این بحث هم مطرح مى

اى خاص ن قلمرو روحانى یا ماوراى طبیعى بدانیم باید مکاشفهمشاهده آن نیستیم. اگر ما باید چیزى در مورد ای
داند مدارى خداباورانه این مکاشفه یا شناخت خاص را بعنوان عاملى مىیا ماوراى طبیعى دریافت کنیم. انسان

تواند شکافهایى را که در فرآیند اکتساب شناخت بشکل عادى بوجود آمده، بپوشاند. این نگرش برروى که مى
اند. اما این گذارد زیرا همه امور به یکدیگر وابستهامان نیز تأثیر مىق نگریستن ما به شناخت عادى و طبیعىطری

دانستیم اضافه گذارد بلکه برآنچه که ما قبالً مىایم تأثیر نمىنگرش برحقیقت بنیادینى که ما قبالً آن را دریافته
تواند عمیقاً دانش ما را افزون کند. از آنجایى که ما که مىشود. بنابراین در این نگرش خدا متخصصى است مى

داند که ایم، انسان مدارى خداباورانه خدا را وجودى مىاز پیش چیزهایى را در مورد ماهیت واقعیت دریافته
همچون ما تحت قوانین جهان قرار دارد. بنابراین ما خود قادریم اصول و احکامى را وضع کنیم که توسط آنها 

توان پذیرفت که خدا بتواند مطلبى خص کنیم چه چیز عقالنى است. در این نگرش این امر را بهیچوجه نمىمش
تواند گیرد که مىاى قرار مىرا به ما بگوید که با عقل و منطق تناقض داشته باشد. بنابراین عقل انسانى در مرتبه

هایى از آن باید بعنوان مکاشفه خدا پذیرفته مقدس به قضاوت بنشیند تا تشخیص دهد چه جنبهدر مورد کتاب
شوند.

مدارى خداباورانه انسان

+
 - ----+

خدا     طبیعت    انسان 
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اهمیت است. انسان کماکان اى بىباشد. سقوط واقعهخدا وجود دارد اما بخشى از واقعیت کلى قابل درك مى
کند که این شناخت موجودى است که بر اوضاع و شرایط مسلط است و از طبیعت دانش و شناخت کسب مى

سط شناخت و دانش طبیعى شود همواره تواى که از خدا داده مىشود. مکاشفهشامل شناخت از خدا نیز مى
گیرد. مورد نقد و بررسى و دگرگونى قرار مى

شناخت وابسته به خدا است (خداباورى مسیحى) 

مقدس مدارى هستند. فرض کنید مطالب کتاباینک بیایید فرضیاتى را مطرح سازیم که مخالف با انسان
مقدس خدا را از هرآنچه که در خلقت وجود بمقدس، خدایى واقعى است. کتاصحیح است و نیز خداى کتاب

مقدس، خدا صرفاً بخشى از واقعیت کلى و عام نیست بلکه خالق، سازد. برطبق نگرش کتابدارد متمایز مى
نگاهدارنده و اداره کننده همه آن چیزهایى است که در واقعیت وجود دارند. عالوه بر این خدا بعنوان خالق 

توان در آفرینش کل جهان کائنات برجاى نهاده است و مخصوصاً این امر را مىهستى، مهر وجود خود را بر
انسان بصورت خدا بشکل ملموسى مشاهده نمود. 

گوید و آشکارا در اى در جهان از خالق خود سخن مىانسان آفریده شده است تا خدا را بشناسند. هر پدیده
م. عالوه براین صورت خدا در ما به معناى این است که ما فقط برابر چشم ما قرار دارد تا ما خالق را بشناسی

شناسیم که خود را بشناسیم. قدرت شناسیم که خدا را بشناسیم و فقط هنگامى خدا را مىهنگامى خود را مى
شود، مشاهده نمود. انسان از آن جهت توان در طبیعت که شامل انسان نیز مىابدى خدا و شخصیت وى را مى

کند و این امر بیانگر این حقیقت است که خدا وجودى خدا را دارد توسط کالم ارتباط برقرار مىکه صورت 
اى است که خدا بین خود و کند. نخستین کالم خدا به انسان بیانگر رابطهاست که توسط کالم ارتباط برقرار مى

سخن گفت و آنچه را که الزم بود ). خدا با آدم 28:1-30انسان و بین انسان و کل خلقت بوجود آورد (پیدایش 
اش با خدا بداند، به او گفت. بنابراین هرکالمى که از سوى خدا به انسان گفته شود آدم در مورد خود و رابطه

کند. معناى واقعیت را تبیین و تشریح مى

خداباورى مسیحى 

+
طبیعت    خدا      انسان 
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کند. هر مکاشفه بیعت و توسط کالم خدا مکاشفه ماوراى طبیعى را دریافت مىانسان مکاشفه را توسط ط
شود. طبیعى توسط مکاشفه خدا در کالمش تبیین و تشریح مى

مدارى شاید با خواندن این سطور این فکر در ذهنتان بوجود آید که ما تصویرى بسیار شبیه به انسان
مدارى خداباورانه وجود دارد اما این دو یى بین خداباورى مسیحى و انسانخداباورانه ارائه نمودیم. البته شباهتها

کند که حتى قبل از نگرش دو تفاوت بنیادین با یکدیگر دارند. نخست اینکه خداباورى مسیحى تصدیق مى
ورود گناه به جهان انسان براى تبیین و شناخت صحیح جهان برکالم خدا وابسته و متکى بود. عمل خدا در 

رینش جهان عملى بود که وى نه از روى جبر بلکه با اختیار کامل آن را انجام داد معناى این سخن آن است آف
که خدا در آفرینش جهان تحت اجبار یک نیرو یا ضرورت که قادر به کنترل آن نبود قرار نداشت و آفرینش 

رنظر گرفته بود، آن را انجام عملى بود که خدا با قدرت مطلق خود براى تحقق هدفى که خود براى خلقت د
شود، خواست اتفاق بیفتد، اتفاق افتاد و تاریخ خلقت که تاریخ انسانى ما نیز جزو آن مىداد. آنچه را که خدا مى

شود. توسط اراده مطلق خدا مشخص مى
تأثیرى بر مدارى خداباورانه براین باور است که مسأله گناه هیچدومین تفاوت بنیادین آن است که انسان

فرآیند اکتساب دانش و شناخت در انسان برجاى نگذاشته است. بنابراین نگرش، اگر چه گناه باعث بوجود 
آمدن بعضى مشکالت و سردرگمیها شده است اما تأثیرى بر توانایى انسان در مورد ادراك حقیقت برجاى 

نداده است. بنابراین، اراده آزاد توانایى اخذ تأثیر قرارنگذاشته است و آزادى اراده انسان را بشکلى اساسى تحت
شود که خدا تصمیمى در مورد آن نگرفته است. بنابراین دیدگاه تصمیم در مورد امرى در نظر گرفته مى

دهد بلکه باید منتظر خدا همه کارها را مطابق با اراده خود انجام نمى11:1برخالف گفته پولس در افسسیان 
. تصمیمات انسانى بماند

کند. بنا به گفته اما برخالف این نگرش خداباورى مسیحى با مسأله گناه بشکل جدى برخورد مى
). در بند موت بودن که اینک ما اسیر آن 23:6، رومیان 17:2شود (پیدایش مقدس گناه باعث موت مىکتاب

دهد بلکه این معنا را ز دست مىاى در نهایت این زندگى را اهستیم فقط به معناى آن نیست که هر موجود زنده
مقدس شود. در واقع کل روابط در همه خلقت از گناه متأثر شده است. کتابنیز دارد که رابطه با خدا قطع مى

توان از خدا بدست آورد، سازد که انسان معرفت و شناختى را که توسط طبیعت مىهمچنین خاطرنشان مى
گیرد. همین شکل شناخت از خدا ند اما در شرارت خود آن را نادیده مىداگیرد. انسان حقیقت را مىنادیده مى

شود انسانها چه خبر انجیل را شنیده باشند چه نشنیده باشند در برابر خدا عذرى نداشته است که باعث مى
داند خدا وجود دارد و تواند این امر را تصدیق کند که مىباشند. اما انسان در خودآگاهى خود دیگر نمى
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کند اى را مجدداً تبیین و تفسیر مىاى در جهان اشاره به او دارد. بنابراین انسان گناهکار تعمداً هر پدیدههرپدیده
دهد که مطابق با نگرش او در مورد انکار خدا است. انسان در درون خود از وجود خدا آگاه و به آن معنایى مى

. اما انسان در تفکر خود بجاى پذیرش این حقیقت، است و این امر بخاطر وجود صورت خدا در انسان است
ادراکى انسان محورانه از جهان را جایگزین نموده است در نتیجه ذهن انسان آشفته و تیره و تار گشته است 

). 18:1-25(رومیان 

خداباورى مسیحى 

   +

طبیعت    خدا     انسان 

مدارى انسان
مدارى خداناباورانه را جایگزین آن نموده است. انسان شناخت و معرفت از خدا را نادیده گرفته و انسان

مدارى خداباورانه و خداناباورانه را درك و تفسیر مقدس، انسانبنابراین خداباورى مسیحى، با مفاهیم کتاب
مدارى، بیانگر امتناع انسان گناهکار از پذیرش حقیقت خدا هستند و جایگزینهایى کند. همه اشکال انسانمى

باطل براى حقیقت هستند. 
شود که وى آگاهانه نتواند حقیقت را تصدیق کند، چه امیدى براى انسان اگر گناهکار بودن انسان باعث

یابد. خدا گوید نیکویى خدا بر سختدلى انسان و تنفر وى از خدا غلبه مىمقدس به ما مىماند؟ کتابباقى مى
ازد تا سدهد و توسط روح خود اراده عصیانگر ما را مطیع خود مىاى جدید و ویژه از خود به ما مىمکاشفه

سازد که حقیقت همان کالم خدا القدس ما را متقاعد مىبتوانیم مکاشفه او را بفهمیم و آن را دریافت کنیم. روح
است. بنابراین فرد گناهکارى که به خدا ایمان آورده و بسوى او بازگشت نموده است، ذهنش متبدل و احیا 

دیل شدن ما در روز قضاوت نهایى یعنى زمانى که از شود تا بتواند حقیقت خدا را دریافت کند. احیا و تبمى
امان و رسد. در این زندگى بین حیات درونى تازهشویم به کمال مىکنیم و کامالً دگرگون مىمردگان قیام مى

شویم که در تفکر خود به انسجام امان علیه خدا، تنش وجود دارد. ما هرگز موفق نمىحیات کهنه عصیانگرانه
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شویم بیم و دقیقاً آنچه را که خدا در کالمش مکشوف نموده است انجام دهیم. اما قادر مىکامل دست یا
اند. واقعیات را آنگونه که هستند بشناسیم یعنى آنگونه که توسط خدا تبیین و تفسیر شده

توانیم حقیقت را بشناسیم؟چگونه مى

پردازیم، اهمیت دارد. هنگامى که ما به سراغ ت مىاین مبحث براى درك این موضوع که ما چگونه به الهیا
کند. مقدسى بپردازیم داشتن بعضى اصول و احکام ضرورت پیدا مىرویم تا به الهیات کتابمقدس مىکتاب

اینک من سه رویکرد متفاوت را بررسى خواهم نمود. 

مدارى خداناباورانهانسان-1
اى از خدا مقدس مکاشفهزد که خدایى وجود ندارد بنابراین کتابسااین رویکرد این فرض را مطرح مى
مقدس براساس این باشد. بدینسان مطالعه و تفسیر کتابهاى مذهبى مىنیست بلکه گزارشى از بعضى از اندیشه

گیرد. فرضها انجام مى

مدارى خداباورانه انسان-2
مدارى خداناباورانه بر این د دارد اما هم نظر با انسانسازد که خدا وجواین نگرش این فرض را مطرح مى

باور است که انسان برفرآیند کسب دانش خود مسلط است. انسان توسط حواس خود از طبیعت، شناخت 
مقدس کدام رویکرد صحیح است. کند که براى مطالعه کتابآورد و براین اساس استدالل مىحقیقى بدست مى

خداباورى مسیحى -3
کند. بنابراین نگرش، این نگرش اتکا و وابستگى انسان را به خدا براى کسب شناخت حقیقى تصدیق مى

کالم خدا باید به ما در مورد جزئیات مختلف آنچه که خدا براى رهایى ما از نتایج عصیانمان گفته و انجام داده، 
مقدس را مطالعه و درك کنیم، به ما آن کتابتعلیم دهد. کالم خدا همچنین باید در مورد روشى که باید توسط 

مقدس باشد وجود ندارد و براى تعلیم دهد. براى درك امور، هیچ منطق خود بنیاد و مستقلى که خارج از کتاب
تشخیص اینکه چه چیزى ممکن است و چه چیزى ناممکن، احکامى طبیعى وجود ندارند. خدا بعنوان خالق 

اى را در جهان مخلوقش تبیین و تفسیر کند. یدهجهان، خود باید هر واقعه و پد
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کند صحیح است. اگر نقطه هر یک از این نگرشها، نقطه آغازى براى خود انتخاب کرده است که فرض مى
شروع نادرست باشد آنگاه هر آنچه که از آن منتج شود نادرست خواهد بود. این فرضهاى بنیادین که به منزله 

شوند.نامیده مى» فرضهاشپی«نقطه شروع هستند 

فرضهاپیش

کنیم تا اینکه قادر باشیم حقیقى بودن برخى فرضها، فرضهایى هستند که ما آنها را وضع مىبنابراین پیش
دانم این موضوع من مى«توانیم بدون هیچگونه حد و مرز و محدودیتى بگوییم: ها را بپذیریم. ما نمىپدیده

ایم. یک مرجع اى برسیم که آن را بعنوان مرجع نهایى پذیرفتهدر نهایت ما باید به نقطه». حقیقت دارد چون ...
تواند برمبناى یک مرجعیت باالتر از خود، بعنوان مرجع نهایى ثابت شود. باالترین نهایى بنا به تعریف نمى

عیت قرار دارد. اى از مرجمرجع نهایى باید خودش خودش را تأیید کند. تنها خدا در چنین مرتبه
فرضهاى خداباورى مسیحى مقدسى باید داشته باشیم پیشفرضهایى که ما در پرداختن به الهیات کتابپیش

مدارى هستند. ما چه بنیان و فرضهاى یکى از اَشکال انسانهستند. گزینه دیگر در برابر این نگرش پیش
گوید که ما آن را به سادگى ما توسط کالمى سخن مىفرض خداى قادرمطلق و خودبنیاد را پذیریم که با پیش
فرض را پذیریم که انسان مالک نهایى قضاوت در مورد کل پذیریم چون کالم اوست و چه این بنیان و پیشمى

مقدس کالم پذیرد که کتابفرضى را انتخاب کنیم. دیدگاه مسیحى، مىحقیقت است، بهرحال مجبوریم پیش
خواهد، به ما خواهد به ما بگوید توسط آن دقیقاً به طریقى که خودش مىئئ  مى3إ؛خداست و آنچه را که خد

گوید. مى
مقدس وجود دارد خواهد الهیاتى را که در کتابمقدسى مىبنابراین هنگامى که یک متخصص الهیات کتاب

. بسیارى از کتب الهیات فرضهایى را که بعنوان بنیان روش خود پذیرفته است، درك کندتشریح کند باید پیش
مدارى به نگارش فرضهاى انساناند برمبناى پیشمقدسى که در طول صد سال گذشته نگاشته شدهکتاب

شود تا خودش بجاى خودش سخن بگوید بلکه پیوسته مقدس اجازه داده نمىاند. در چنین کتبى به کتابدرآمده
شود. ل از خدا درنظر گرفته مىتحت ارزیابى عقل انسانى قرار دارد که کامالً مستق

مقدسى اى از کتب الهیات کتابپیش فرض یک عقل مستقل و خودبسنده انسانى باعث نگارش مجموعه
مقدس در میان هاى مذهبى در بین قومى است که کتابشده است که گرایش غالب بر آنها توصیف تکامل ایده

مقدس در مورد تاریخ ایمان ر امتناع از پذیرش شهادت کتابآنان به نگارش در آمده است. این توضیحات بخاط
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P{رسند. هنگامى که فلسفه تکاملى در قرنمذهبى قوم اسرائیل، پیچیده و متناقض بنظر مى - P
Evolutionary Philosophy{

مقدس نیز بکار گرفته شد.هاى کتابگذشته مقبولیت عام یافت براى سنجش صحت مطالب تاریخى، نوشته
هاى مذهبى روندى تحولى را از ها و اندیشهفرض حاکم بر کتبى که با این نگرش نوشته شدند این بود که ایده

مقدس واقعاً اند. در این کتب این امکان که خداى کتابسر گذاشتهتر پشتتر بسوى اشکال پیچیدهاشکال ساده
نموده است، کامالً رد شده است. در این کند خود را مکشوفمقدس توصیف مىوجود دارد و بشکلى که کتاب

اى مذهبى در نظر شود و خدا صرفاً بعنوان ایدهنگرش انسان بر کل فرآیند اکتساب شناخت مسلط فرض مى
کشند. شود که انسانهاى مختلف به اشکال مختلف او را به تصویر مىگرفته مى

مقدس چنین گیرند، در ارزیابى کتابرا بکار مىمدارانه فرضهاى انسانالبته همه عالمین الهى که پیش
آلود مقدس، تجلى نفى گناهنامیم، از نظر کتابمدارى مىدیدگاههاى شکاکانه افراطى ندارند. آنچه که ما انسان

مدارانه خدا از سوى ما است. ما بعنوان مسیحى نیز هنوز اشخاصى گناهکار هستیم و تمایل به نگرش انسان
فرضها و رسیدن فرضهایى مسیحى نیز آغاز کنیم، وفادار ماندن به این پیشست. حتى اگر ما با پیشهمواره با ما ا

مقدسى مقدس باز هم دشوار است. براى پرداختن به الهیات کتاببه یک نگرش منسجم مسیحى در مورد کتاب
ته باشد. مقدسى انسجام و همخوانى داشفرضهاى کتابتالشى خودآگاهانه الزم است که با پیش

مقدسى فرضهاى الهیات کتابپیش
تواند همه امور و وقایع را تبیین و تفسیر کند. ها در جهان است و او به تنهایى مىخدا خالق همه پدیده-1
دانیم که براى درك حقیقت به خدا متکى هستیم. ایم مىچون ما به صورت خدا آفریده شده-2
ما بعنوان اشخاصى گناهکار شناخت خود از خدا را نادیده گرفته و با پذیرش این فرض که نه خدا بلکه ما -3

کنیم. دهیم، مجدداً جهان را تبیین و تفسیر مىبه امور و مسائل معنا مى
رسیده دهنده خدا بیان شده و در عیسى مسیح به نقطه کمال خودمکاشفه خاص الهى که توسط کالم نجات-4

است باید در ارتباط با انکار حقیقت از سوى ما و دشمنى ما با خدا، در نظر گرفته شود. 
شود تا اینکه انسانهاى گناهکار حقیقتى را که در القدس باعث توبه و ایمان آوردن مىعمل خاص روح-5

مقدس وجود دارد تصدیق کنند.کتاب

راهنماى مطالعه فصل سوم 
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سازد کدامند؟مدارى خداناباورانه آنها را مطرح مىاى که انساناى اصلىهنظریه-1
باورى خداناباورانه چیست؟باورى خداباورانه و انسانوجه تمایز انسان-2
مدارى خداباورانه و خداناباورانه کدامند؟از دیدگاه خداباورى مسیحى نقصهاى انسان-3
گوید بیان را که پولس در مورد تأثیرات گناه برشناخت ما از خدا مىرا بخوانید و آنچه18:1- 32رومیان -4

کنید. 
فرضهاى خداباورى مسیحى کدامند؟پیش-5



1

فصل چهارم 

مسیح او را شناسانید

باشد. براى شناخت خدا ما الهیات صرفاً شناخت حقایقى در مورد خدا نیست بلکه شناخت خود خدا مى
طرف، به الهیات اى مجدد با او برقرار کنیم. به عبارت دیگر ما بعنوان مسیحى و نه بعنوان ناظرى بىباید رابطه

. مسیح قلوب و اذهان عصیانگر ما را تحت آوریمپردازیم. ما توسط موعظه انجیل به عیسى مسیح ایمان مىمى
مقدس حاصل آورد تا ما او را بعنوان خداوند بپرستیم. تنها شناخت ما از مسیح، از کتابحاکمیت خود درمى

مقدس مسیح دهند. در کتابمقدس، شهادتى یکسان را در مورد مسیح مىشود و مجموعه نگارشات کتابمى
مقدس کتابى کند و درواقع او کلمه خدا است. کتابا را بر ما مکشوف مىشود که خدبعنوان شخصى معرفى مى

مقدس شهادتى سازد که کتابالقدس الهام شده است. خدا ما را مطمئن مىدر مورد مسیح است که توسط روح
ده مقدسى برروى عیسى مسیح بعنوان مکشوف کنندهد. بنابراین الهیات کتابخطاناپذیر در مورد مسیح به ما مى

کنیم که براى شناخت خدا اى شروع مىمقدس ما از نقطهشود. براى درك کتابخدا و نجات دهنده متمرکز مى
مقدس را در ارتباط با او و عمل کنیم و هر قسمت از کتاباز آنجا شروع کردیم. ما از عیسى مسیح شروع مى

ید صادق است در مورد عهدعتیق نیز کنیم. این امر همانگونه که در مورد عهدجدبخش وى بررسى مىنجات
کند. صدق مى

عالم الهى یک ایماندار است 

مسیحى فردى است که به عیسى مسیح ایمان دارد. این واقعیت در مورد ما نیز صادق است. کالم انجیل 
ل پیام سازد. انجیالقدس ما را از ظلمت به نور که همانا عیسى مسیح است، رهنمون مىتوسط قدرت روح

شود. انجیل برروى تولد، زندگى، مرگ، ملکوت خدا است که توسط شخصیت و عمل عیسى مسیح بیان مى
رستاخیز و صعود عیسى بعنوان طریق خدا براى نجات ما از موت و عضویت ما در ملکوت ابدى خود متمرکز 

شود. مى
کنیم، شود آغاز مىه در اناجیل معرفى مىهمانگونه که ما زندگى مسیحى خود را با توکل کامل به مسیحى ک

دهیم. انجیل نه تنها به ما بعنوان یک مسیحى تولد تازه به همین شکل نیز زندگى مسیحى خود را ادامه مى
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باشد بخشد، بلکه طریق کامل خدا براى نجات ما است. انجیل قدرت خدا براى نجات مىدهد و ایمان مىمى
شود تا ما باشد. بنابراین انجیل باعث مىناى نجات کامل تمامیت وجود انسان مى) و این امر بمع16:1(رومیان 

دارد و ما را بسوى بلوغ به مسیح ایمان بیاوریم و نجات بیابیم. انجیل ما را در زندگى مسیحیمان نگاه مى
سازد. کند و توسط قیام ما از مردگان ما را بسوى کمال رهنمون مىروحانى هدایت مى

باشد تا ما مطیع کالم خدا باشیم. یک مسیحى دیگر شى مهم از نجات تغییر فکر و اراده عصیانگر ما مىبخ
کند، غالب القدس به فکرى که حقیقت را انکار مىمدار خداناباور بیندیشد. روحتواند همچون یک انساننمى

) و این امر بمعناى 2:12ومیان کند (رشده و شخص را بسوى پذیرش انجیل و ایمان داشتن به آن هدایت مى
دهد. از این است که یک مسیحى نظام فکرى خداباورى مسیحى را در خود بوجود آورده و بسط و گسترش مى

ماند. مدارانه برجاى مىرسیم، در همه ما عناصرى از تفکر انسانآنجایى که ما در این زندگى به مرتبه کمال نمى
ط قدرت انجیل بر این شرارت غلبه کنیم. ما باید پیوسته تالش کنیم تا توس

پردازند نه تنها به کالم خدا ایمان داریم بلکه همچنین این مقدسى مىما بعنوان کسانى که به الهیات کتاب
پذیریم که کالم خدا خودش اثبات کننده خودش است. ما صرفاً به تشریح آنچه که موضوع را درك کرده و مى

کنیم پذیریم و سپس تالش مىکنیم بلکه نخست مرجعیت کالم خدا را مىرد اکتفا نمىمقدس وجود دادر کتاب
دانیم بیان کنیم. تا آنچه را که آن را مضمون واحد و منسجم کالم خدا مى

پردازد ممکن است با این اصل که کالم خدا خود اثبات کننده مقدسى مىمتأسفانه فردى که به الهیات کتاب
مقدسى را براى ارزیابى ماهیت و پیام انگارى برخورد کند و مالکى غیرکتابخود است، با تسامح و سهل

کند، جا مىمقدس را جابهبمقدس بکار بگیرد. چنین شخصى با چنین نگرشى قسمتهاى مختلف کتاکتاب
گذارد و ریزد، قسمتهایى را که با فلسفه خاص او همخوانى ندارند به کنار مىترتیب وقایع تاریخى آن را بهم مى

مقدس را مجدداً تفسیر کند. کند، کل کتابفرضهاى خود که ثمره فکرى هستند که خدا را رد مىبا تکیه بر پیش
مقدسى بخاطر فرضهاى کتاباند که در آنها پیشمقدسى نگاشته شدهکتابکتب بسیارى در زمینه الهیات 

اند. مدارانه به کنار نهاده شدهفرضهاى انسانپیش

احیاى حقیقت در مسیح 

کند. دهد بلکه ما را با ماهیت حقیقت نیز آشنا مىآلودمان نجات مىعیسى نه تنها ما را از اثرات جهالت گناه
ایم تا خدا بخش مسیح و عمل مکاشفه کننده او را از همدیگر جدا کنیم. ما نجات یافتهنیم عمل نجاتتواما نمى

را حقیقتاً بشناسیم و در مشارکت با او زندگى کنیم. حقیقت براى ما در مسیح احیا شده است. آنچه که مسیح در 
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، انسان و کل نظام خلقت بود. خدمت خود روى زمین گفت و انجام داد مکشوف کننده حقیقت در مورد خدا
پیوندد. هنگامى که روح مقدس خدا انجیل را در مورد فرد بنابراین بخشى از نجات ما در فکر ما بوقوع مى

پیوندد که شامل تجدید حیات فکر نیز گیرد تا در وى ایمان بوجود آید، تولدى تازه بوقوع مىگناهکار بکار مى
شود و فکر اى در جهان بعنوان تصدیق کننده واقعیت خدا نگریسته مىدیدهشود. از این زمان به بعد هر پمى

آورد. باشد، بدست مىمسیحى عملکرد صحیح خود را که تبیین و تفسیر همه امور توسط کالم خدا مى
شود. این عمل مسیح در احیاى فکر توسط انجیل، از نقش ابدى او بعنوان عامل خلقت و هدف آن ناشى مى

). این امر 16:1اند (کولسیان گوید که همه چیزها در مسیح، توسط مسیح و براى مسیح خلق شدهمىپولس
انداز نجات همه عناصر خلقت در توان در انجیل یافت. خدا با چشمبمعناى آن است که معناى جهان را مى

نگرى خدا و نقشه که پیشمسیح، عمل خلقت را انجام داد. انجیل بمعناى واکنش خدا در برابر گناه نیست بل
اصلى او براى خلقت است. 

باشد. نظر من این نیست که این امر بردیگر پس پرداختن به الهیات به شکلى صحیح بخشى از نجات ما مى
هاى دیگر تقدم دارد. اما بنظر خواهم بگویم که جنبه عقالنى نجات بر جنبههاى نجات اولویت دارد و نمىجنبه

القدس با تطبیق تفکر ما در مورد همه امور با حقیقتى که خواهم بگویم که روحاهمیت دارد و مىمن این جنبه
» عیسى خداوند است«کند. این فرآیند بخشى از معناى عبارت در عیسى است فکر ما را نجات داده و احیا مى

آلود و فعاالنه با اعمال گناهخواهیم او را در اعمال اخالقى زندگیمان اطاعت کنیم تا باشد. اگر ما مىمى
خداستیزانه پیکار کنیم پس باید در تفکر خود نیز او را اطاعت کنیم. ما باید با تفکرى که با حقیقت مکشوف 

شده در عیسى تطابق ندارد، پیکار کنیم. 

خداباورى مسیحى 
انسان نجات یافته در مسیح -3

مسیح

+
خدا   انسان طبیعت   

مدارى انسان
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کند. مسیحى در برابر نظام مسیح کل حقیقت در مورد خدا و خلقت را مکشوف کرده و تبیین و تفسیر مى
کند. مدارى مقاومت مىفکرى انسان

کندمقدس را تبیین و تفسیر مىمسیح کل کتاب

مقدس نیم مسیح کیست و انجیل او چه معنایى دارد، بررسى کتابتوانیم بداتنها طریقى که توسط آن مى
القدس را باقى گذاشت و وعده داد که است. عیسى دیگر بشکل جسمانى حضور ندارد اما بجاى خود روح

). اما عیسى خودش حقیقت 13:16القدس شاگردان را بسوى کل حقیقت رهنمون خواهد ساخت (یوحنا روح
القدس به او شهادت داده و وى را جالل خواهد داد. این خدمت ه داد که روح) و وعد6:14بود (یوحنا 

اش موعظه انجیل توسط رسوالن و برجاى ماندن گزارشى موثق از القدس که هدف آن مسیح بود، نتیجهروح
گوید همان چیزى است که مقدس مىشهادت آنان در عهدجدید شد. این گفته به معناى آن است که آنچه کتاب

مقدس گفته شود. کتابمقدس از این نظر که کالم خداى حقیقت است و ما را خواست تا در کتابدا مىخ
سازد، خطاناپذیر است. منحرف و سرگردان نمى

}P - P Infallible{
القدس در مورد عیسى بوجود آمده است. عهدجدید حقایق محورى هر جمله عهدجدید از شهادت روح

دهد که انجیل دهد. عهدجدید به ما نشان مىده و استلزامات انجیل را براى قوم خدا نشان مىانجیل را بیان نمو
شویم از تنها طریق خدا براى کامل کردن گناهکاران است. همه مشکالت و نقصهایى که ما با آنها روبرو مى

براى حل مشکالت ما ارائه شود. تنها درمانى که عهدجدید ناتوانى ما در تطابق و همخوانى با انجیل ناشى مى
کند تطبیق دادن و همخوان نمودن زندگى ما با انجیل است. مى

مقدس است، ناتوانى ما در تفسیر متون مشکل دیگرى که همانند مشکل ما در تبیین و تفسیر کتاب
باشد. این امر در دو سمت و جهت تأثیرگذار است. نخست آنچه که قبل از مقدس توسط وقایع اناجیل مىکتاب

یابند. بنابراین خود را در او مىمسیح در عهدعتیق اتفاق افتاد و سپس آنچه که پس از او بوقوع پیوست، معناى 
عهدعتیق باید در ارتباط خود با وقایع انجیل درك شود. نحوه این ارتباط فقط توسط شهادت خود عهدجدید 

گردد. مشخص مى
بنابراین، عیسى کلمه خدا براى ما است:
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در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز بواسطه او «
آفریده شد و بغیر از او چیزى از موجودات وجود نیافت. 

... و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستى و جالل او را دیدیم جاللى شایسته پسر 
ه پدر. یگان

... خدا را هرگز کسى ندیده است. پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد.    (یوحنا 
18143-1:1(

). وى 1:1- 2است که کالم انبیاى عهدعتیق را کامل نمود (عبرانیان » ایام آخر«مسیح کلمه خدا براى این 
)، بنابراین او تحقق همه 1:1- 4یخ قوم اسرائیل است (رومیان بخش خدا در تارنقطه پایان و کمال عمل نجات

). معناى واقعى نبوت همواره در شخصیت و عمل عیسى مسیح نهفته است (اول 32:13- 33نبوتهاست (اعمال 
). 10:1-12پطرس 

باشد که ادعا نمود او خود موضوع و مضموناین شهادت رسوالن صرفاً بیان مجدد گفتار خود مسیح مى
). مسیح براین اساس ذهنهاى شاگردان را گشود تا آنان عهدعتیق 39:5، یوحنا 4427:24باشد (لوقا عهدعتیق مى

).45:24را درك کنند (لوقا 

ارتباط عهدعتیق با مسیح 
برخى از ارزیابیهاى عهدجدید 

عهد عتیق    مسیح 
)1:1-2کالم نبوت      +   کامل شد (عبرانیان 
)32:13-33کل نبوتها       +   تحقق یافت (اعمال 

)3:1ذریت داود       +   پایان یافت (رومیان 
)30:2-31وعده به داود       +   تحقق یافت (اعمال 

)15:3هاى عهدعتیق در مورد نجات       +   در مسیح تحقق یافت (دوم تیمو گفته
)27:24+   در مسیح تحقق یافت (لوقا کل عهدعتیق     
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راهنماى مطالعه فصل چهارم 

پردازد یک ایماندار باشد؟مقدسى مىچرا باید شخصى که به الهیات کتاب-1
کنید؟کنند، توجیه مىمقدس اختیار مىشما چگونه رویکردهاى متفاوتى را که متخصصین الهیات کتاب-2
دهد؟شناسد چه تعلیم مىر مورد اینکه فرد گناهکار چگونه حقیقت را مىخداباورى مسیحى د-3
اند مراجعه کنید. این آیات چه ارتباطى را بین عهدجدید و به آیاتى که در قسمت پایانى این فصل ذکر شده-4

دهند. عهدعتیق نشان مى
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فصل پنجم 

شناسیممقدس مىما او را بوسیله کتاب

شود. عیسى همچنین ادعا نمود از دیدگاه عیسى عهدعتیق کالم خداست که هرگز از درجه اعتبار ساقط نمى
بخشید که وى موضوع اصلى عهدعتیق است. تعالیم او مستمراً به عهدعتیق بعنوان آنچه که وى آن را تحقق مى

خصیت و عمل مسیح کامل شده و تحقق کرد. بنابراین عهدعتیق به خودى خود کامل نیست زیرا در شاشاره مى
توان بدون درنظر گرفتن مسیح به درستى درك نمود. بنابراین با توجه به این یابد. هیچ بخشى از آن را نمىمى

مقدس پیشرونده است و مراحلى چون انداز، عهدعتیق در مورد مسیح است. مکاشفه خدا در کتابچشم
ها که در مسیح مکشوف شد، دارد. یل تا تحقق کامل معناى این وعدههاى اولیه داده شده به قوم اسرائوعده

کنیم، هنگامى که ما براى درك عهدجدید به نور روشنگر وقایعى که قبل از آن در عهد عتیق اتفاق افتاد توجه مى
به عبارت دهد. بنابراین مسیح یا این مکاشفه کامل خدا و کالم نهایى وى در مسیح است که به همه امور معنا مى

کند. دیگر عهدجدید، عهدعتیق را تفسیر مى

عهدعتیق کالم خدا است

چون و چراى عهدعتیق اعتقاد داشتند و به آن بعنوان طریقى که خدا توسط عیسى و رسوالن به مرجعیت بى
از آنچه که خدا گذاشتند. آنان به عهدعتیق بعنوان گزارشى معتبر گوید، احترام مىآن با قوم خودش سخن مى

نگریستند. بنابراین عیسى هرگز در مورد واقعیت تاریخى و وقایع توسط خادمینش یعنى انبیا فرموده بود، مى
عهدعتیق شک و تردید ابراز ننمود. درواقع به وقایع تاریخ اسرائیل بعنوان بخشى از یک تاریخ واحد نگریسته 

نمود. اگر ادعاهاى تاریخى عهدعتیق جوهره و واقعیت نداشته کننده ایفا مىشد که عیسى در آن نقشى تعیینمى
معنى خواهد بود. باشند، تفسیر عهدجدید از شخصیت و کار عیساى ناصرى بى

دانست. هنگامى که عالوه براین عیسى عهدعتیق را بعنوان مرجعى براى سنجش حقیقت از سوى خدا مى
مقدس یعنى عهدعتیق ارجاع داد:، وى آنان را به کتابفریسیان در مورد مسأله طالق او را آزمودند
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اید که خالق در ابتدا ایشان را زن و مرد آفرید و گفت از این جهت مرد او در جواب ایشان گفت: مگر نخوانده«
)4:19-5(متى » پدر و مادر خود را رها کرده به زن خویش بپیوندد و هردو یک تن خواهند شد.

و ممکن نیست که کتاب «مقدس اشاره نمود و افزود: اى دیگر با یهودیان عیسى به قسمتى از کتابدر مباحثه
). برخورد او با صدوقیان نیز در مورد مسأله رستاخیز به همین شکل بود:35:10(یوحنا » محو گردد

»دانید؟آیا گمراه نیستید از آن رو که کتب و قوت خدا را نمى«
)24:12قس (مر

و نقل قولى از » مکتوب است«اى با عبارت در زمان تجربه شدن وى در بیابان، عیسى به هر وسوسه
). در نبرد سهمگین روحانى بین پسر خدا و پادشاه ظلمت، 1:4- 13، لوقا 1:4-11داد (متى عهدعتیق پاسخ مى

را اقتدار و قدرت خدا در آن بود. کرد که کالم عهدعتیق نیرومندترین اسلحه اوست زیعیسى درك مى

عیسى تعلیم داد:
گوید. گوید کالمى است که خدا مىهر آنچه را که عهدعتیق مى

عهدعتیق کالم خدا در مورد مسیح است 

موضوع مهمى که ما در مورد عهدعتیق باید مدنظر داشته باشیم این امر است که عیسى، رسوالن و همه 
دانستند. بعضى از قسمتهاى کلیدى عهدجدید آن را به نحوى کتابى در مورد عیسى مسیح مىنویسندگان

شود. شهادت مقدس به این مطلب اشاره دارند اما به هر حال دالیل ما در چند متن محدود خالصه نمىکتاب
ى بیان این پرصالبت عهدجدید این است که عیسى عهدعتیق را متحقق نمود که این گفته طریق دیگرى برا

هاى ذیل توجه کنید:مطلب است که عهدعتیق در مورد عیسى است. به نمونه

بایست که مسیح اند. آیا نمىدالن از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتهفهمان و سستاو به ایشان گفت: اى بى«
ه اخبار خود را در تمام کتب این زحمات را بیند تا به جالل خود برسد. پس از موسى و سایر انبیا شروع کرد

).25:24-27(لوقا » براى ایشان شرح فرمود
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و به ایشان گفت: همین است سخنانى که وقتى با شما بودم گفتم ضروریست که آنچه در تورات موسى و «
صحف انبیا و زبور درباره من مکتوب است به انجام رسد و در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را 

).44:24-45(لوقا » همندبف
برید که در آنها حیات جاودانى دارید و آنها است که به من شهادت کتب را تفتیش کنید زیرا شما گمان مى«
).38:5-39(یوحنا » خواهید نزد من آیید تا حیات یابیددهد. و نمىمى

عیسى تعلیم داد:
عهدعتیق کالم خدا در مورد مسیح است. 

کند، عهدعتیق را تفسیر مىعهدجدید

اى مستقل و مجزا براى خودش نیست. البته ما دهند که عهدعتیق نوشتههایى به ما نشان مىچنین گفته
اى از وقایع پیوسته عهدعتیق به نتایجى برسیم. ما حتى توانیم در چارچوبى تاریخى در مورد مجموعهمى
هاى تحقق نیافته خدا به قومش در عهدعتیق داشته باشیم. اما غیرممکن توانیم برداشتى الهیاتى در مورد وعدهمى

هایى را که در عهدعتیق مکتوب است است که فقط با استناد به عهدعتیق معناى کامل اعمال خدا و وعده
نند شوند تا مسیحیان آنچنان که شاید و باید نتوارسد که برخى از عوامل باعث مىدریابیم. باوجود این بنظر مى

رابطه مسیح و عهدعتیق را درك کند. مثالً بین عهدعتیق و عهدجدید سه قرن فاصله وجود دارد که در تداوم 
آورد و یا اینکه زبان عبرى عهدعتیق جاى خود را به زبان یونانى در تاریخى این دو عهد انفصال بوجود مى

عهدجدید داد. 
نه عهدجدید و یا در زمینه عهدعتیق مطالعات تخصصى انجام در طى سالیان متمادى عالمان الهى یا در زمی

اند. گرایش کلى در این گونه مطالعات، بررسى عهدعتیق بشکل مجزا و جداگانه بوده است. اما باید گفت داده
که این کار رویکردى مسیحى نیست. بسیارى از نویسندگان مسیحى که تعدادشان رو به افزایش است کتبى در 

شود. در بسیارى اند که در آنها بندرت حتى به وجود عهدجدید نیز اشاره مىیق به نگارش در آوردهزمینه عهدعت
گیرد. یکى از هاى الهیات بررسى عهدعتیق بشکلى مجزا از عهدجدید صورت مىهاى درسى دانشکدهاز برنامه

رسد که نقش اد نیست و بنظر مىنتایج این امر این است که میزان موعظه و تعلیم از عهدعتیق چنان که باید زی
عهدجدید در مشخص نمودن رابطه عهدعتیق با مسیح بخوبى درك نشده است. 
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ما بعنوان مسیحى باید به اصول تفسیر عهدعتیق که توسط عهدجدید وضع شده است بازگردیم. هنگامى که 
بخشد، این گفته وى همچنین به معناى این است که ما گوید که وى به عهدعتیق معناى واقعیش را مىعیسى مى

گرداند سى ما را بسوى عهدعتیق بازمىگوید. عینیاز به عهدعتیق داریم تا بفهمیم عیسى در مورد خودش چه مى
دهد.تا آن را با نگرشى مسیحى بازنگرى کنیم و دریابیم که عهدعتیق ما را بسوى مسیح ارجاع مى

مقدسى به معناى این نیست که بررسى خود را از باب یک پیدایش آغاز کنیم و پرداختن به الهیات کتاب
رسیم. درواقع نخست باید بسوى مسیح بیاییم و او در آنقدر این بررسى را ادامه دهیم تا ببینیم به چه نتایجى مى

ا نشان دادن هدف و معناى عهدعتیق، آن را براى کند. انجیل بپرتو انجیل، ما را در بررسى عهدعتیق هدایت مى
کند. از سوى دیگر عهدعتیق نیز با نشان دادن آنچه که مسیح به آن تحقق بخشیده است درك ما را ما تفسیر مى

سازد. تر مىاز انجیل عمیق

اى پیشرونده استعهدعتیق مکاشفه

یع عهدعتیق را با ترتیب زمانى وقوعشان بررسى کنیم. براى سازد که همه وقاانجیل ضرورتاً ما را مجبور نمى
مثال ما ممکن است به بعضى از قسمتهاى مربوط به تاریخ خاندان داود مراجعه کنیم. اما به مرور زمان متوجه 

کند که کل فرآیند اى از وقایع مشخص، از ما طلب مىخواهیم شد که ماهیت انجیل، بعنوان نقطه پایان مجموعه
خى عهدعتیق را با جدیت بررسى کنیم. تاری

یابیم که عهدعتیق داراى یک چارچوب تاریخى است که هنگامى که ما مشغول مطالعه عهدعتیق شویم درمى
دهند نویسندگان تشخیص این چارچوب مشکل نیست. عالوه بر این شواهد بسیارى وجود دارند که نشان مى

کند که برحول کردند. عهدعتیق روایتى ساده و منسجم را بازگو مىعهدعتیق در این تاریخ وحدت مشاهده مى
قومى خاص متمرکز است. بنابراین مراحل متوالى تاریخ قوم اسرائیل هریک بر بنیان آنچه که در مراحل قبلى 

اند. اند، بوجود آمدهاتفاق افتاده
یشرونده آن نیز هستیم. این الهیات گیرى الهیات پهمزمان با تاریخ پیشرونده عهدعتیق، ما شاهد شکل

اى از باشد. وظیفه ما در بخش عمدهدربردارنده مکاشفه پیشرونده خدا و نقشه خدا از نجات قوم خودش مى
گذارد تا این هاى بسیارى در اختیار ما مىاین کتاب بررسى ماهیت مکاشفه پیشرونده است. عهدعتیق نشانه

تر از همه وقایع، دو واقعه کلیدى زمینه را یص دهیم. در این میان مهمروند واحد مکاشفه پیشرونده را تشخ
هاى عهد به ابراهیم، اسحاق و یعقوب و دوران سازند. این وقایع عبارتند از وعدهبراى ظهور عیسى آماده مى

شر ها و اعمال خدا را در چارچوب یک عمل عظیم براى نجات بپادشاهى داود. ابراهیم، داود و عیسى نقشه
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شود که در عیسى مسیح به نقطه بخش خدا خالصه مىدهند. کل تاریخ قوم اسرائیل در مکاشفه نجاتپیوند مى
رسد. اوج خود مى

باشند. وعده دهنده نگرش عهدجدید به عهدعتیق مىاینکه به آیات زیر از عهدجدید توجه کنید که نشان
فرشته به مریم در مورد عیسى چنین است:

بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلى مسمى شود و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا او«
(لوقا » خواهد فرمود. و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهى خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود

33-32:1.(

گویند که آنچه که خدا ) مى15:3-29، غالطیان 16:13-33) و پولس (اعمال 30:2- 31هم پطرس (اعمال 
وعده داده، چه این وعده به ابراهیم داده شده باشد چه به داود، در مسیح تحقق پیدا کرده است. کل رساله 

عبرانیان تفسیرى در مورد رابطه مسیح با عهدعتیق است و این امر در جمالت نخست آن منعکس است:

و طریقهاى مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود در این خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد«
ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و بوسیله او عالمها را 

).1:1- 2(عبرانیان » آفرید

بخش آماده یشرونده و نجاتاى پچنین قسمتهایى ما را براى مطالعه الهیات عهدعتیق بعنوان مکاشفه
است » بخشنجات«است چون خدا توسط آن خود را مکشوف نموده است و » مکاشفه«سازند. عهدعتیق مى

است زیرا خدا خود » پیشرونده«زیرا خدا در نجات بخشیدن و رهایى دادن ما، خود را مکشوف نموده است و 
ینکه نور کامل او در عیسى مسیح آشکار گشته اش را توسط مراحل مختلف مکشوف نموده است تا او نقشه
است. 

کتب عهدعتیق 
اند. بخش خدا هستند که در عیسى مسیح تحقق یافتههاى نجاتبشکلى پیشرونده مکشوف کننده نقشه

راهنماى مطالعه فصل پنجم

دیدگاه عیسى در مورد مرجعیت عهدعتیق چه بود؟ -1
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باشد؟ابى در مورد عیسى مسیح مىعهدعتیق به چه معنا کت-2
وجه مشخصه رویکرد مسیحى به عهدعتیق چیست و وجه تمایز آن از رویکردهاى غیرمسیحى چیست؟-3
در مورد ماهیت مکاشفه پیشرونده عهدعتیق چه عهدجدید چه شواهدى وجود دارند؟ به این سؤال با توجه -4

به آیات زیر پاسخ دهید:
17:1متى -الف
مقایسه کنید.1:11، هوشع 23:4، این قسمت را با خروج 4:4-17:3متى - ب
46:1- 55لوقا -ج
14:3-15یوحنا -د
16:2-39اعمال - 'ه
2:7-56اعمال - و
16:13-43اعمال - ز
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فصل ششم 

مقدس کالمى کتاب

انسانى است-الهى 

گوید که هم الهى است و هم انسانى. ما این امر را در کلمه خدا عیسى مسیح خدا توسط کالمى سخن مى
داریم و با نادیده بینیم که هم خدا بود و هم انسان. ما با ناچیز شمردن انسانیت مسیح الوهیت او را مکرم نمىمى

مقدس معناى خود را در کلمه الهى که که کتابداریم. این واقعیتانگاشتن الوهیت او انسانیت او مکرم نمى
انسانى درك کنیم. کلمه -مقدس را بعنوان کالمى الهى کند تا ماهیت کتابیابد به ما کمک مىانسان شده مى

خدا توسط انسانها و در بطن تاریخ انسانى به انسانها رسیده است. این واقعیتى است که برخى از روشهاى 
شود. گیرند. این روشها شامل روشهاى تفسیرى لفظباورانه و تمثیلى مىرا نادیده مىمقدس آن تفسیر کتاب

Pروش لفظباور مکان مکاشفه را{ - P Literalistic{
}P - P Allegorical{

گیرد. شمرد و روش تمثیلى تاریخ را بعنوان مرحله مکاشفه نادیده مىاهمیت مىبعنوان تفسیرکننده تاریخ کم
شناسى را در خود دارد که در آن تاریخ، براى مکاشفه پیشرونده خدا ساختارى از نمونهمقدس کتاب
محورى دارد. نقش

کند خدا توسط کالم خود در بین ما عمل مى

حال بیایید برخى از نکات کلیدى را که تاکنون بررسى کردیم، مرور نماییم. قبل از سقوط انسان حقیقتى را 
کرد اما همیشه نیاز به کالمى ماوراى دانست توسط طبیعت و وجدان خود درك مىکه باید در مورد خدا مى

شد. بدون کالم ماوراى طبیعى حتى طبیعى داشت کالمى که مستقیماً از خدا و نه توسط طبیعت دریافت مى
همیشه احتیاج به » طبیعى«توانست جهان را به درستى تبیین و تفسیر کند. مکاشفه انسان فاقد گناه نیز نمى

متضمن نادیده گرفتن حقیقت خدا در طبیعت و وجدان و نیز عصیان » گناه اولیه«دارد. » ماوراى طبیعى«مکاشفه 
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وراى طبیعى از سوى خدا است. از زمان گناه اولیه آدم، همه انسانها مرتکب این و نافرمانى برعلیه هرکالم ما
شود. گناه شده و این خصوصیات در همه انسانها دیده مى

بخش خدا شامل یک مکاشفه جدید ماوراى طبیعى از سوى خدا است که در طى کل تاریخ اعمال نجات
اند مقدس که از سوى خدا الهام شدهبشکل کالم در کتابشود. این مکاشفهنجات بشکل پیشرونده ظاهر مى

بخش که در نخستین حکم خدا در برخوردش با گناه براى براى ما ضبط شده است. عمق اهمیت کالم نجات
اولین بار ظاهر شد، تا زمان ظهور عیسى مسیح بشکل کامل آشکار نشده بود. 

سازد و کند، متحقق مىاین است که وى آن را خالصه مىمقدسارتباط عیسى مسیح با کالم خدا در کتاب
مقدس به عیسى اشاره دارد و اى در کتاباست. هر کلمه» کلمه خدا«نماید. بنابراین عیسى مسیح تفسیرش مى

گویند که عیسى مسیح کلمه به ما مى16:1و کولسیان 1:1-3یابد. عالوه بر این یوحنا معناى خود را در او مى
ا است که توسط وى جهان خلق شده است. این دو قسمت از کالم خدا بیانگر این امر هستند که عمل ازلى خد

بخش قبل از اندیشى ثانویه براى حل مشکل گناه نبود بلکه این عمل نجاتبخش او در جهان یک چارهنجات
گر ما بتوانیم تصور کنیم خلقت و در نقشه ازلى خدا وجود داشت. خدا بر اساس این نقشه همه چیز را آفرید. ا

ها را بیازماییم، نه آدم و نماید و اگر بتوانیم این نقشههایى براى آن طرح مىکه خدا قبل از آفرینش جهان نقشه
حوا را در باغ عدن بلکه عیسى مسیح را در انجیل مشاهده خواهیم نمود. 

ر شود: عیسى مسیح، زندگى، مرگ و رستاخیز این امر آنقدر اهمیت دارد که ارزش آن را دارد که مرتب تکرا
مقدسى بکار گیریم. او نقطه محورى و بنیادین براى درك کل واقعیت است. ما باید این امر را در الهیات کتاب

مقدس است. بنابراین ما براى اینکه به انجیل نقطه محورى و بنیادین درك معناى کل مجموعه مکاشفه کتاب
Pیا{» فرضهاپیش«آغاز کنیم، یعنى از » جزمى«ازیم باید از بنیانى مقدسى بپردالهیات کتاب - P

Dogmatic{
کنیم. فرضها که آن را از مکاشفه اخذ مىاى از پیشمجموعه

توانند توسط شوند نمىفرضهایى که از مکاشفه منتج مىما پیوسته باید این امر را بخاطر داشته باشیم که پیش
شفه اثبات شوند. خدا توسط مکاشفه تبیین و تفسیر خود را از هرآنچه که در جهان وجود چیزى خارج از مکا

فرض که عیسى مسیح گیرد. این پیشدارد ارائه کرده است. بنابراین مکاشفه باالتر از هر عامل دیگرى قرار مى
مقدس شهادت الهام شود. این گفته قابل اطمینان است چون کتابمقدس منتج مىکلمه خدا است فقط از کتاب

توان با شواهد تجربى اثبات فرض را نمىباشد. این پیششده خدا در مورد کلمه زنده یعنى عیسى مسیح مى
نمود زیرا حقیقتى بزرگتر از آن وجود ندارد که بتواند آن را اثبات نماید. 
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اشخاص او را انکار اگر مسیح کلمه خدا است که خودش اثبات کننده خودش است، پس چرا بسیارى از
شود یعنى امتناع کامل از پذیرش کالم خدا که کل نوع بشر در کنند؟ پاسخ این سؤال به گناه اولیه مربوط مىمى

این گناه سهیم است. آدم از پذیرش کالم ماوراى طبیعى خدا که حقیقت هستى انسانى و جهان را بدرستى بیان 
انند او عصیانگرانى هستند که حقیقت خدا را در درون خود نادیده گرفته کرد، امتناع کرد. فرزندان آدم نیز هممى

تواند رابطه بخش مسیح ظاهر شده مىکنند. فقط فیض خدا که در عمل نجاتو مکاشفه ماوراى طبیعى را رد مى
ما را درست بین خدا و انسان را مجدداً برقرار سازد و باعث گردد که ما حقیقت را بپذیریم. خدا توسط انجیل

القدس که انجیل امکان عملکرد او را در ما بوجود به عنوان فرزند خود پذیرفته است و توسط عمل روح
القدس دهنده خود و خدا را بعنوان پدر خود بشناسیم. روحگردیم تا مسیح را بعنوان نجاتآورد ما قادر مىمى

برد. خدا از بین مىسازد و نفرت درونى ما را از اراده عصیانگر ما را مغلوب مى

خدا عیسى مسیح را انتخاب نمود 
کند. گوید و در بین ما عمل مىیعنى کلمه را که طریقى است که خدا توسط آن با ما سخن مى

انسانى خدا است-عیسى کلمه الهى 

است » شدهجسمم«شخصیت و کار عیسى از این حقیقت که او کلمه خدا است جدایى ناپذیرند. وى کلمه 
اى که در جسم انسانى ظاهر شده است. اما این کلمه که طبیعت انسانى را کامالً برخود گرفت یعنى کلمه

)، از ازل خدا بود. خدا هنگامى که انسان شد، براى اینکه با طبیعت انسانى سازگار شود برخى از 14:1(یوحنا 
وجود انسانى قرار گیرد برخى از خصوصیات انسانى را ابعاد طبیعت الهیش را کنار نگذاشت و براى اینکه در 

انسان «حذف ننمود. عیسى کامالً خدا و کامالً انسان بود، با وجود این وى یک شخصیت داشت یعنى شخصیت 
اى که هم خدا بود و هم انسان سخن گفت. این امر، همانگونه در عیسى مسیح خدا با ما توسط کلمه». خدا-

ى پرداختن ما به الهیات، پیامدها و استلزامات مهمى دارد.که خواهیم دید، برا

عیسى خدا است -1
وى از نزد پدر که با وى یکى است به جهان آمد. دیدن او به معناى دیدن پدر است. خدا که خالق همه آن 

انسان شد. در تواند همه امور را تبیین و تفسیر کند،چیزهایى است که وجود دارند و تنها کسى است که مى
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شود حقیقت است و او شویم. هر آنچه را که در عیسى بر ما آشکار مىعیسى ما با حقیقت مطلق خدا روبرو مى
منبع اصلى ما براى درك حقیقت است. 

عیسى انسان است-2
ن اول سازد. وى چون یک یهودى فلسطینى که در قرعیسى بواسطه انسان بودنش با ما ارتباط برقرار مى

کرد، در تاریخ بشر زندگى کرد. وى همچون یک یهودى قرن اول سخن گفت و عمل کرد و زندگى مى
هاى انسانى را تجربه کرد. تنها اندیشید. وى حقیقتاً و کامالً انسان بود. وى همه عواطف، رنجها و وسوسه
هیچ گناهى نشد. بنابراین وى در استثناى بسیار مهم این است که گناه اولیه در وى وجود نداشت و وى مرتکب 

اش ارتباط کامل با خداى پدر داشت. انسانیت خود حقیقتاً پسر محبوب خدا بود و در همه ابعاد زندگى
یابیم درك این نکته که عیسى چگونه هم کامالً یابیم و نجات مىبراى ما انسانها، حتى زمانى که تولد تازه مى

حلهاى منطقى نباشیم. این امکان ندارد. ما باید این موضوع را بپذیریم و در پى راهخدا بود و هم کامالً انسان، 
شود. عالم کنیم با عقل و منطق انسانى به عمق آن نفوذ کنیم، نابود مىامر سرّى است که هنگامى که ما سعى مى

انسان است بدون اینکه چگونگى این امر را درك کند. -پذیرد که عیسى خدا الهى مى
شوند تا یکى از حلهاى نادرست براى این مسأله چون سازگار کردن الوهیت و انسانیت مسیح، باعث مىراه

تواند خدا باشد. وى بهترین اندیشد اگر او انسان است پس نمىدار شود. فکر انسانى مىاین دو جنبه خدشه
حلى بود که بسیارى از یهودیان معاصر عیسى تواند خدا باشد. این راهتواند باشد اما نمىانسان روى زمین مى

تواند انسان باشد و انسانیت او وهم و خیال گویند اگر او خداست نمىبه آن رسیده بودند. گروهى دیگر نیز مى
اند که عیسى حلى بود که بسیارى از یونانیان به آن رسیدند. بعضیها نیز این نظر را مطرح ساختهاست. این راه

انسان بود اما بدین معنى که روح الهى جایگزین روح انسانى او گشت. بعضیها نیز این نظر را هم خدا و هم 
اند که هم خدا بودن و هم انسان بودن عیسى به معناى این است که وى دو شخص بود. مطرح ساخته

سیحى را مدنظر دهند که ما باید همواره طبیعت الهى و انسانى محلهاى نادرست به ما هشدار مىاین راه
داریم و با نادیده گرفتن طبیعت داشته باشیم. ما با نادیده گرفتن طبیعت انسانى او طبیعت الهى او را مکرم نمى

ترین مسأله در اینجا این است که ما این موضوع را دریابیم که گذاریم. مهمالهى او به طبیعت انسانى او ارج نمى
اى که با آورد تا ما در مورد رابطهسى مسیح طریقى براى ما بوجود مىرابطه بین انسان و خدا در شخصیت عی

بخش مسیح داریم حقایقى را ببینیم. بنابراین رابطه صحیح بین خدا و انسان به هیچ خدا توسط عمل نجات
کند. خدا مقدار نمىگذارد یا به نفع یکى دیگرى را کوچک و بىشکلى خصوصیات دو طرف را زیرپا نمى
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ماند و انسان نیز همواره مخلوق مسؤول خدا که به دهنده باقى مىقادر مطلق، خالق و خداوند نجاتهمواره
ماند. صورت او خلق شده، مى

عیسى مسیح 
بعنوان اتحاد خداى حقیقى و انسان حقیقى در یک شخص، مکشوف شده است. 

انسانى خدا است -مقدس کالم الهى کتاب

مقدس در طى آن نوشته شده شامل تاریخ زندگى عیساى ناصرى بخش خاصى از تاریخ بشرى که کتاب
مقدسى نجات است. اما وى مقدس، بخشى از تاریخ کتاباست. وى همانند هر شخصیت تاریخى کتاب

مقدس، خ کتابباشد. همانگونه که قبالً مشاهده نمودیم، کل تاریهمچنین بخشى منحصربفرد از این تاریخ مى
مقدس که شامل عهدعتیق نیز توانیم ادعا کنیم که کل کتابیابد. ما بدرستى مىهدف و معناى خود را در او مى

شود، شهادت خدا در مورد مسیح است. مى
انسانى بود، پس این موضوع نباید -اى الهى اگر همانگونه که قبالً مشاهده نمودیم، عیسى کلمه خدا، کلمه

انسانى است. کالم نبوتى عهدعتیق تحقق و معناى خود را در -مقدس کالمى الهى ا متعجب سازد که کتابما ر
یابد. اما شهادت نبوتى، خود شهادتى در مورد این امر است که کالم الهى انسانى مى-کالم جسم شده الهى 

ن پیام خدا بیان کرده است، باید به منزله توسط انبیا که انسان بودند آورده شد لذا آنچه را که یک نبى خدا بعنوا
همان چیزى تلقى شود که خود خدا گفته است. 

باشد که توسط انبیا و عیسى بیان شده مقدس شهادت الهام شده خدا در مورد کلمه خدا مىاین امر که کتاب
ظر داشت که این کالم مقدس کالم خداست. اما این موضوع را نیز باید درنبه معناى این است که خود کتاب

توسط انسانها و در چارچوب شرایط تاریخى و فرهنگى خودشان بیان شده است. خدا همانگونه که انسانیت 
دار نساخت و از بین مقدس را نیز خدشهدار نساخت و از بین نبرد، انسانیت نویسندگان کتابعیسى را خدشه

برخود دارد. زبان آنان، اَشکال تفکرشان، فرم و سبک ادبى هاى نویسندگانش رامقدس عالئم و نشانهنبرد. کتاب
اند شکل داده است. اشان، در مجموع به پیامى که آنان دریافت نمودهو فرهنگ

القدس انجام گرفت که باعث شد تا در رحم مریم لقاح صورت گیرد. تجسم مسیح توسط عملکرد ویژه روح
یت گناهکار را قطع نمود و انسانیت عیسى را دقیقاً بدانسان شکل داد که خدا بدین وسیله رابطه طبیعى با انسان

براى عمل نجات ضرورى بود یعنى انسانیتى کامل و عارى از گناه. به همین طریق خدا توسط روح خود عمل 
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د بدون مقدس دقیقاً آن چیزى باشد که بتوانمقدس الهام ببخشد تا جنبه انسانى کتابنمود تا به نویسندگان کتاب
مقدس سخن هیچگونه خطایى حقیقت خدا را منتقل سازد. هنگامى که ما در مورد خطاناپذیر بودن کتاب

مقدس دقیقاً همان چیزى است که خدا از ابتدا مدنظر داشته است. خدا گوییم منظور ما این است که کتابمى
دار نماید.را خدشهآلود بشر روند ارتباط او با انسان اجازه نداده است تا طبیعت گناه

در بررسى شباهت بین کالم مجسم (کالمى که انسان شد) و کالم مکتوب (کالمى که در کتب نوشته شد) ما 
باید برخى تفاوتهاى مهم را در نظر داشته باشیم. عیسى بعنوان کلمه، خدا و انسان بود. بنابراین او همان اقتدار و 

توان آن مقدس بعنوان کالم الهى خدا نیست و نمىپرستیم. کتابخدا مىقدرت خدا را داشت و ما او را بعنوان
شوند. نخست کالم خدا را بعنوان خدا پرستید. خصوصیات الهى آن ذاتى نیستند بلکه از دو عامل ناشى مى

اى از کلمه زنده خدا است که در مقطع خاصىشدهالقدس الهام شده است و دوم اینکه روایت الهامتوسط روح
از زمان انسان گشت. 

مقدس کتاب
باشد. اتحاد کالم حقیقتاً الهى و حقیقتاً انسانى در یک کتاب مى

عیسى مکاشفه نهایى و کامل خدا است 

شد. خون و جسم یعنى شناختند، بخودى خود ثابت نمىاهمیت و بزرگى عیسى براى اشخاصى که او را مى
-17انست براى پطرس آشکار سازد که عیسى مسیح، پسر خداى زنده است (متى تودرك و فهم انسانى، نمى

توانست این واقعیت را آشکار سازد.توجه به این امر براى ما بسیار اهمیت دارد. هیچکس ). تنها خدا مى15:16
از القدس قادر نیست مسیح را بشناسد. حتى شاگردان براى درك غایى ظهور مسیح نیبدون کالم خدا و روح

توانند خودشان را القدس برآنان ریخته شود. بعبارت دیگر وقایع تاریخى نمىداشتند تا در روز پنطیکاست روح
توانند مطالب بسیارى را از تاریخ استنتاج کنند و براى مثال به علل وقوع تفسیر کنند. در تاریخ دنیا محققین مى

توانیم اى مىبار حماقت انسانى را تا اندازهلیات فاجعهجنگ جهانى دوم پى ببرند. ولى ما معناى غایى این تج
درك کنیم که در کالم خدا براى ما مکشوف شده است. 

اى براى کنند. این وقایع همراه با یکدیگر وسیلهمقدس، خود را تعبیر و تفسیر نمىخود وقایع تاریخ کتاب
Pخدا در مورد خودش و ملکوت او{» مکاشفه پیشرونده« - P Progressive

Revelation{



7

هستند. مکاشفه پیشرونده اگر بخواهیم بطور ساده آن را معنا کنیم معنایش این است که مکاشفه خدا بیکباره 
داده نشده است بلکه مرحله به مرحله آشکار گشته تا اینکه نور کامل حقیقت در عیسى مسیح آشکار شده است. 

شود. ا و تحقق آنها مىهاى خداین مکاشفه در اساس شامل وعده
بگذارید فرض کنیم که خدا همه حقایق را در مورد عیسى و نیز معنایشان (آنگونه که در چهار انجیل براى 
ما مکشوف شده) دو هزار سال قبل از وقوعشان براى ابراهیم مکشوف نموده باشد. در این حالت مکاشفه خدا 

از وقوعشان تعبیر و تفسیر نموده است. این گفته این سخن عیسى معناى وقایع تاریخى مربوط به عیسى را قبل
آورد:را در انجیل یوحنا به یاد ما مى

).56:8(یوحنا » پدر شما ابراهیم شادى کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید«

فه چنین تعبیرى داشته باشیم. به دهند که در مورد نحوه وقوع مکاشمقدس به ما اجازه نمىاما شواهد کتاب
هایى داده شد. اما به ابراهیم بطور خاص در مورد ابراهیم در مورد ذریت وى و سرزمین کنعان حقیقتاً وعده

عیسى مطلبى گفته نشد. چنین نگرشى، نگرشى نادرست در مورد مکاشفه است. 
نیادین را داد و در طول مراحل مختلف تاریخ هاى اصلى و باینک بیایید فرض کنیم که خدا به ابراهیم وعده

هاى دیگر داد. فرض کنیم که همه حقایق در مورد عیسى و معناى آنها در عهدعتیق مکاشفات بیشترى در زمینه
زمان مالکى نبى داده شده بود. در این حالت نیز تاریخ وقایع مربوط به عیسى قبل از رخدادشان تفسیر شده 

هایى که به ابراهیم داده شد قبل از اینکه رخدادهاى مربوط به این ى واقعى وعدهاست. در این حالت معنا
هاى یابند. بنابراین وقایع چیزى بجز تحقق دقیق و کامل وعدهها بوقوع بپیوندند، بشکل کامل تحقق مىوعده

همه حقایق از ها مستلزم این است کهعهدعتیق نیستند. توجه داشته باشید که این شکل کامل از تحقق وعده
کنیم تطابق ندارد و مقدس مشاهده مىپیش داده شده باشند. این نگرش در مورد مکاشفه نیز با آنچه که در کتاب

مقدس روبرو هستیم. ما با نگرشى نادرست در مورد کتاب
تحقق یابیم که خدا عالیترین و بزرگترین مکاشفه خود را تا زمانبرخالف این دو نوع نگرش، ما درمى

بخشد بلکه مکاشفه غایى و کامل آن چیزى ها تحقق نمىهایش نگاه داشته است. عیسى صرفاً به وعدهوعده
ها خیلى ها در مورد آن بودند. این گفته به معناى آن است که شکل و محتواى تحقق وعدهاست که همه وعده

یابند، بخودى خود هاى عهدعتیق تحقق مىباشد. خود این واقعیت که وعدهها مىبیشتر از محتواى خود وعده
باشد. یک جنبه از این مکاشفه غایى روشن شدن این امر است که این مکاشفه به همه ترین مکاشفه مىمهم

بخشد. این واقعیت، واقعیتى نیست که خودش خودش را ثابت کند و مکاشفه باید واقعیت انتظارات تحقق مى
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هاى عهدعتیق توسط عیسى واقعیتى بدیهى نیست. یهودیانى که در انتظار عدهآن را به ما نمایان سازد. تحقق و
الفظى آن بودند نتوانستند تشخیص دهند که عیسى متحقق کننده این هاى عهدعتیق بشکل تحتتحقق وعده

ستلزم کردند اما حتى این امر نیز کافى نبود. این امر متر درك مىمقدس را عمیقها است. آنان باید کتابوعده
هاى عهدعتیق القدس توسط رسوالن بود تا آشکار گردد که وعدهکالم خود عیسى در مورد خود و شهادت روح

اند. در رستاخیز عیسى تحقق یافته
کرد. مطابق این در دو الگویى که از مکاشفه ارائه دادیم، عهدجدید برعهدعتیق مقدم بود و آن را تفسیر مى

رفاً وقوع تاریخى امورى بود که قبالً بشکل کامل آشکار شده بودند. اما مطابق عهدجدید الگوها وقایع اناجیل ص
دهد. وى آمد تا آنچه را که در عهدعتیق وعده داده شده اى است که همه کلمات دیگر را توضیح مىعیسى کلمه

یافت. تحقق یک باید تحقق مىاى از آنچه بودند کهها سایهبود انجام دهد و با انجام این کار نشان داد که وعده
کند. در تجسم خدا حقیقت خود را بشکلى آشکار نمود که انسانها بتوانند وعده بخودى خود امرى را ثابت نمى

اى است که با شرایط خاص موردنیاز براى درك و فهم انسانى آن را درك کنند. بطورکلى ماهیت مکاشفه بگونه
اى دیگر یابند و با آشکار شدن مکاشفهیى که بشکل پیشرونده تحقق مىهایابد. این امر در وعدهتطبیق مى

توان مشاهده نمود. شوند، مىتر درك مىکامل
هاى توانیم این نتیجه را بگیریم که آن روش تعبیر و تفسیر که اصل حاکم بر آن این است که وعدهما مى

و تحقق آن تناظر دقیق و جزء به جزء دارد، روشى اللفظى تحقق یابند و بین وعدهعهدعتیق باید بشکل تحت
ها با همه جزئیات مقدس همخوانى ندارد. البته در عهدجدید بعضى از وعدهاست که با شواهد موجود در کتاب

تواند اصلى را براى اند. این تطابق و تناظر برخى جزئیات وعده با عمل تحقق یافته، نمىمطروحه تحقق یافته
اى در زمینه سازگار کردن خدا با شرایط تاریخى انسانى فظى بوجود آورد بلکه بیانگر اصل ویژهاللتفسیر تحت

توانیم باشد. اگر خدا براى مکاشفه اهداف خود از روش پیشرونده استفاده کند مىدر هنگام مکاشفه خود مى
را برگزیده است. مطمئن باشیم که دلیلى براى این کار او وجود دارد. او براى خیریت ما این روش

شناسىگرایى و نمونهلفظباورى، تمثیل
}P - P Literalism{
}P - P Allegory{
}P - P Typology{
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شود که به آنچه که عهدجدید در مورد تحقق یافتن پیشگوییهاى لفظباورى دچار این اشتباه جدى مى
کند. بنابراین نگرش تحقق یک وعده باید دقیقاً با شکل وعده داده شده تطابق و گوید توجهى نمىعهدعتیق مى

معناى تاریخ در خودش مستتر است. گذارد که تناظر کامل داشته باشد. درواقع لفظباورى فرض را بر این مى
اى گفتیم، تضاد چنین فرضى با آنچه که ما در مورد مکاشفه و ضرورت آن براى تبیین و تعبیر صحیح هرپدیده

دارد. 
تواند تبیین و تفسیر کند و معناى گذارد که تاریخ به تنهایى خودش را مىاگر لفظباورى فرض را بر این مى

گذارد که تاریخ بعنوان تاریخ صرف ارزشى ندارد. گرایى فرض را براین مىت، تمثیلآن در خودش مستتر اس
اى تاریخى بنظر برسد اما درواقع بعنوان تاریخ ارزشى آید که یک واقعه در ظاهر واقعهتمثیل هنگامى بوجود مى

عتیق براى مسیحیان نداشته باشد و معنایى پنهان و عمیق از آن استنباط شود. مطابق این نگرش، تاریخ عهد
ها و مفاهیم ارزش است. بعضى از متفکرین بخاطر تأثیر فرهنگ یونانى بر آنان، انجیل را در چارچوب ایدهبى

فاقد زمان تعبیر و تفسیر کردند و یا در رستگارى و نجات انسان بدن او را نادیده گرفته و رستگارى را نوعى 
نجیل از واقعیتهاى تاریخى مربوط به زندگى عیساى ناصرى منفک منور شدن در نظر گرفتند. اما هنگامى که ا

توانند بکار شود و دیگر حقایق تاریخى عهدعتیق نیز در مورد آن نمىشود دیگر انجیل حقیقى محسوب نمى
شود. فرد دهد و یا فقط بشکل تمثیلى تفسیر مىگرفته شوند. بنابراین عهدعتیق نیز اهمیت خود را از دست مى

اى به واقعیتهاى تاریخى ندارد بلکه فقط به معانى پنهان که در وراى واقعیتهاى تاریخى قرار گرا هیچ عالقهتمثیل
کند. بدینسان پذیرش تفسیر حقیقى یک پدیده از میان تفاسیر متعدد تمثیلى فقط به سلیقه و نظر دارند، توجه مى

توان تفسیرى کامالً ذهنى دانست و هیچ حکم ىشود و در این حالت تفسیر تمثیلى را مشخصى افراد متکى مى
توان یافت که توسط آن یک تفسیر مورد آزمون قرار گیرد. عینى را نمى

گرایى را به کنار بگذاریم آیا نگرش دیگرى در مورد نحوه ارتباط عهدجدید و اگر ما لفظباورى و تمثیل
کند. در را به ما معرفى مى» شناسىنمونه«ه اصل ماند؟ پاسخ مثبت است. مکاشفه پیشروندعهدعتیق باقى مى

ماند، نحوه مکاشفه تا به زمان کمال رسیدن خود اشکال حالى که رابطه بنیادین بین دو عهد همان باقى مى
شود. شود. بدینسان براى مثال ابراهیم بعنوان پدر قوم خدا برگزیده مىگیرد و دچار تحول مىمختلفى بخود مى

شود. در اینجا یى در مورد ذریت جسمانى او و نیز سرزمینى که آنان وارث خواهند شد داده مىهابه او وعده
دهد که ذریت وعده داده شده به او در شود. مکاشفه بعدى نشان مىدیده مى» قوم خدا«مفهوم بنیادین و اصلى 

هنگامى که مراحل مورد ذریت جسمانیش توسط یعقوب (اسرائیل) و نه عیسو (ادوم) تحقق خواهد یافت.
یابیم که گروهى خاص از قوم اسرائیل یا بقیتى مشخص شود، ما درمىبیشترى از مکاشفه پیشرونده آشکار مى
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شوند. توسط این مراحل است که نمونه اند، قوم خدا محسوب مىکه توسط روح خدا تجدید حیات یافته
P{شود. بهتدریجاً آشکار مى - P Type{
P{گوید که ذریت و نسل ابراهیمشود. عهدجدید به ما مىواقع گفته مىتحقق نمونه امر - P
Antitype{

توان گفت کلیسا نیز امرواقع محسوب ها به او اشاره دارند عیسى مسیح است. از این نظر مىکه همه این وعده
است. » در مسیح«شود اما فقط از این جهت که مى

گیرد که خدا بخشى خاص از تاریخ بشرى را مورد استفاده یقت را درنظر مىشناسى این حقبنابراین نمونه
هاى دهد تا خودش و مقاصدش را به انسانها مکشوف سازد. این مکاشفه یک فرآیند است و نمونهقرار مى

رى را شناسى لفظباوباشد. نمونهاشان وابسته به امرواقع مىهایى ناکامل هستند که معناى واقعىتاریخى مکاشفه
شناسى، کند زیرا معناى تاریخ در خود آن مستتر نیست و درك معناى آن وابسته به مکاشفه است. نمونهرد مى
معنا نیست، خدا بر آن تسلط دارد و توسط مکاشفه معنا و مفهوم آن کند. تاریخ بىگرایى را نیز رد مىتمثیل

که کل تاریخ، در دست خدا است و خدابخشى سازدشناسى این دیدگاه را مطرح مىشود. نمونهآشکار مى
دهد تا خودش را به انسان مکشوف سازد. خاص از تاریخ را همراه با کالم خودش مورد استفاده قرار مى

اللفظى و ظاهرى تحقق بخشیده هاى عهدعتیق را نه بشکلى کامالً تحتدهد که مسیح وعدهعهدجدید نشان مى
اى از کند. وجود این حقیقت نیز که مکاشفه عهدعتیق تنها سایهصدیق مىشناسى را تاست و بدینسان نمونه

شناسى را تأیید و لفظباورى ) نمونه1:10، عبرانیان 17:2واقعیتى است که در مسیح مکاشفه شده است (کولسیان 
کند. را رد مى

لفظباورى 
پیوندند. اللفظى و ظاهرى در تاریخ به تحقق مىهاى تاریخى بشکل تحتوعده

گرایى تمثیل
ها و وقایع تاریخى تنها بخاطر معناى پنهانشان که در وراى آنها نهان است، اهمیت دارند. وعده

شناسى نمونه
ها در تاریخ مطابق با اى پیشرونده هستند. تحقق وعدههاى تاریخى نخستین مراحل حقایق مکاشفهوعده
ها نیست. اللفظى و ظاهرى وعدهها صورت گرفته اما در حکم تحقق تحتوعده
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معناى لفظى یا لفظباورانه 
}P - P Literal{

مقدس آشنایى دارند نى را که با تاریخچه تفسیر کتاببحث ما در مورد تفسیر لفظ باورانه، شاید کسا
کردند تا از روش تفسیرى سردرگم سازد. پروتستانهاى قرن شانزدهم که اصالح دینى را انجام دادند تالش مى

مقدس را مجدداً رواج دهند. اما آنچه که آنان گرایانه قرون وسطى فاصله بگیرند و تفسیر حقیقى از کتابتمثیل
شود بسیار متفاوت بود. در این کتاب من دانستند از آنچه که امروز از این واژه درك مىیقى مىمعناى حق

ام. اگر خدا به ابراهیم وعده مقدس بکار بردههاى لفظى و لفظباورانه را بعنوان روشهایى براى تفسیر کتابواژه
ا تصرف خواهند نمود، این وعده به داد که ذریت عظیمى از او پدید خواهد آمد و این ذریت سرزمین کنعان ر

همان شکلى که وعده داده شده بود، باید تحقق یابد. اگر انبیا روز نجات و رستگارى قوم اسرائیل را بازگشت به 
کردند، تحقق این وعده به همان شکلى که گفته موطنشان فلسطین و تجدید بناى هیکل و اورشلیم توصیف مى

ها کماکان در انتظار تحقق یافتن هستند. ما دچار ها، این وعدهلمات این وعدهشد، باید صورت بگیرد. مطابق ک
اى ها به او اشارهاللفظى در وعدهها چه نقشى دارد زیرا بشکل تحتشویم که مسیح در این وعدهاین مشکل مى

نشده است. 
Pو{»لفظى«هاى در تفسیر نگرش انجیلى که در نهضت اصالح دینى ریشه دارد واژه - P

Evangelical{
گیرند. معناى لفظى و طبیعى یا سرراست یک متن معنایى است به شکل دیگرى مورد استفاده قرار مى» طبیعى«

که آن متن قصد داشته است تا به خوانندگان اصلى و نخستینش منتقل سازد. بنابراین چنین تفسیرى، تفسیر 
گران همچنین تا زمانى شمارد. اصالحاهمیت مىمتن نامربوط و بىکند که چنین معنایى را در تمثیلى را رد مى

پذیرفتند که معناى لفظى آن تحقق یافته است. بدینسان یافت، نمىاى تحقق کامل خود را در مسیح نمىکه وعده
ه معناى آن اى در آینده اشاره دارد کها در عهدعتیق به واقعهآنان براین باور بودند که معناى لفظى و واقعى وعده

سازد. رابطه بین وعده در عهدعتیق و تحقق آن عهد جدید موضوعى است که در خود را بشکل کامل آشکار مى
گرایى قادر به مشخص نمودن آن نیست. همچنین مقدس باید مکاشفه شود و روش اختیارى و ذهنى تمثیلکتاب

رتباط بین انسانهاى زمان خود و واقعیت مسیح اى براى ایجاد اگرایى، مکاشفه عهدعتیق، وسیلهبرخالف تمثیل
گران در رویکرد خود به درك معناى لفظى و سرراست گشت، بود. اصالحکه باید در آینده مکشوف مى

شناسى را بعنوان بنیان تفسیر انجیلى بوجود آوردند.عهدعتیق نمونه
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راهنماى مطالعه فصل ششم

توانید فرضهایتان بیندیشید. آیا مىتوانید در مورد نحوه شکل گرفتن پیشاینک زمانى است که شما مى-1
بگویید که ما براى اینکه بدانیم حقیقت غایى چیست چرا باید به مکاشفه خدا متکى باشیم؟

انسانى - وان کالمى الهى مقدس را بعنکند تا کتابانسانى به ما کمک مى-عیسى چگونه بعنوان کلمه الهى -2
درك کنیم؟

مقدس را باید به شکلى لفظباورانه درك نمود چه ایرادى وارد است؟براین فرض که کتاب-3
دهد؟مقدس شکل مىمکاشفه پیشرونده در تاریخ چگونه به نگرش ما در مورد کتاب-4



1

فصل هفتم 

مسیح بعنوان نقطه شروع و پایان 

یابد. از مقدس با ما ارتباط مىسازد تا دریابیم که چگونه هرمتن کتابمقدسى ما را قادر مىالهیات کتاب
باشد، توجه ما معطوف این نکته است که چگونه آنجایى که مسیح نقطه شروع ثابت و محورى براى الهیات مى

یابیم. این دو سؤال ما را ه با مسیح ارتباط مىیابد و نیز اینکه ما چگونمقدس با مسیح ارتباط مىهر متن کتاب
مقدس بعنوان تحقق سازد. وى به کتابنمود رهنمون مىبسوى طریقى که مسیح توسط آنها کالم را درك مى

نگریست. چنین نگرشى نسبت به انجیل عهدعتیق و فرارسیدن ملکوت خدا که ما باید از آن اطاعت کنیم مى
مقدسى پیوسته به آن توجه دارد. این دارد که الهیات کتابمقدس معطوف مىکتابتوجه ما را بسوى ابعادى از

مقدس وجود دارد و مقدس، تاریخ یا روایتى که در متون کتابابعاد عبارتند از سبک ادبى یا واژگان متون کتاب
سیح است آغاز مقدسى با کالمى که در مورد مشود. الهیات کتاباى که توسط این ابعاد منتقل مىمکاشفه

شود و در پى این است که بفهمد چگونه شهادت عهدجدید با هر آنچه که خدا در عهدعتیق مکشوف نموده مى
مقدس در رابطه خدا با خلقت و بطور خاص در شود. مسیح با آشکار ساختن نکته اصلى کتاباست مرتبط مى

دهد. مىمقدسى را به ما رابطه با انسان، الگوى بنیادین الهیات کتاب

مسیح حقیقت است 

مقدسى باید آن را بکار به روشى که ما در پرداختن به الهیات کتاب6و 2مباحث مطرح شده در فصول 
بگیریم اشاره دارند. بیایید براى یک لحظه همه افکارى را که مربوط به مطالعه آکادمیک و دانشگاهى الهیات 

کنم شوند فراموش کنیم. من تالش مىو اخذ مدرك تحصیلى مىاست و شامل واحدهاى درسى، امتحان 
مقدسى بخوانیم بدهم. این پاسخها پاسخهایى مقدسى به این سؤال که چرا ما باید الهیات کتابپاسخهایى کتاب

مقدس را نیستند که ارزش آکادمیک داشته باشند بلکه بیشتر به این موضوع حیاتى مربوطند که ما چگونه کتاب
مقدس عالقمند باشیم تا اینکه بدانیم و درك کنیم که خدا یم. ما بعنوان مسیحى باید به تفسیر صحیح کتاببخوان

مقدس، مرتبط ساختن قسمتهاى گوید. بدون درك طرح یا ساختار کلى کتابتوسط کالمش به ما چه مى
مختلف آن به خودمان به شکل صحیح دشوار است. 



2

شود، ما باید به دو سؤال مقدماتى مقدس به ما مربوط مىه چگونه هرقسمت کتاببه منظور دانستن این امر ک
یابیم؟ از آنجایى که یابد و ما چگونه با مسیح ارتباط مىپاسخ دهیم: چگونه متن مورد نظر با مسیح ارتباط مى

معناى غایى مقدسباشد، هر کالم دیگرى در کتابمسیح حقیقت است و کالم غایى و کامل خدا به انسان مى
دهد و در رابطه ما با خودش، معناى وجود ما را تعریف گیرد. همین مسیح به وجود ما معنى مىخود را از او مى

کند. مى
باشد (اول طریق دیگر براى بیان این حقیقت این است که عیسى مسیح واسطه بین خدا و انسان مى

شود. بجز او دیگر هیچ کالم یسى مسیح به ما منتقل مىمقدس توسط ع). کالم خدا در کتاب5:2تیموتائوس 
رسد. شود. هرکالم پدر توسط شخصیت و عمل مسیح به ما مىاى از سوى پدر به من یا شما داده نمىواسطهبى

رسد بدین معنى که ما هنگامى دریابیم که خدا توسط کالم حتى کالم عهدعتیق نیز توسط مسیح به ما مى
گوید که تحقق این کالم را در مسیح ببینیم. عالوه بر مطالب فوق این واقعیت را نیز باید مىعهدعتیق چه به ما 

باشیم ارث مىاى است که ما در آن سهیم هستیم و ما با مسیح همدر نظر گرفت که رابطه عیسى با پدر رابطه
وند، باید در پرتو مکاشفه خدا شمقدس نیز مى). همه واقعیتها در جهان که شامل واقعیتهاى کتاب17:8(رومیان 

در عیسى مسیح تفسیر شوند. مجدداً به نمودارى که در صفحه    ؟    در مورد خداباورى مسیحى ترسیم شده، 
مقدس در ارتباطش با ما مسیحیان بکار گیرید. مراجعه کنید و آن را در ارتباط با متون مختلف کتاب

عیسى مسیح 
مقدس و ما است. رابط بین هر بخش کتاب

کنیم ما با انجیل آغاز مى

شویم. خدا ما ). ما توسط آن از تاریکى به نور منتقل مى16:1باشد (رومیان انجیل قدرت خدا براى نجات مى
ما را بسوى شناخت توانستیم حقیقت را بشناسیم نجات داد ورا از شرایطى که در آن ذهن ما تاریک بود و نمى

توانیم حقیقتاً الهیات را فرابگیریم.آن، بشکلى که در مسیح وجود دارد، رهنمون نمود. ما فقط بدین طریق مى
شود بررسى کنیم. ما این کار را مقدس مىتوانیم کالم خدا را که شامل انجیل و ارتباط آن با کل کتابما مى

کنیم که وى به ما امر فرمود که دهیم و با این کار خود تصدیق مىدر واکنش به خداوندى مسیح انجام مى
مقدس را درك کنیم. با توجه به مطالب فوق در قلب تعالیم عیسى چه چیزى قرار دارد؟ ما به سختى کتاب
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ذکر شده و خالصه انجیل اوست قلب تعالیم وى را بشکل موجز بیان 15:1بتوانیم بهتر از آنچه که در مرقس 
درك این نکته » وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است پس توبه کنید و به انجیل ایمان آورید.«کنیم:

اهمیت دارد که عیسى بدین سبب که وقت تمام شد و زمان موعود فرارسید نیامد، بلکه او با آمدن خود باعث 
خ اشاره ندارد بلکه به شد تا زمان موعود فرارسد. تمام شدن وقت و رسیدن زمان موعود بطور کلى به تاری

طریقى اشاره دارد که عیسى توسط آن به همه انتظارات عهدعتیق که توسط خدا مقرر شده بود تحقق بخشید.
گوید که قلب تعالیم او برقرارى ملکوت توان گفت که عیسى به ما مىبا توجه به محتواى تعالیم عیسى، مى

است و اینکه برقرارى آن چه معنایى دارد، موضوع روایات خدا است. اینکه برقرارى ملکوت چقدر نزدیک 
باشد. این امر که عیسى بدون آنکه در مورد معناى ملکوت توضیح بدهد برقرارى آن اناجیل و کل عهدجدید مى

نمود بیانگر این امر است که وى از مفهومى که از پیش در ذهن یهودیان وجود داشت سخن را اعالم مى
حتمال که عهدعتیق بتواند ما را در درك مفهوم ملکوت خدا یارى دهد، بسیار است. اما گفت. پس این امى

گفت که برقرارى ملکوت مستلزم توبه کردن و ایمان آوردن عیسى براى مشخص نمودن معناى ملکوت خدا مى
یرش است. توبه کردن به معناى این است که تمایل خود را در مورد مستقل بودن از خدا که در حکم پذ

ملکوت شیطان است، کنار بگذاریم. این امر به معناى بازگشت به سوى خدا و اطاعت از حاکمیت الهى اوست. 
باشد. این کالم از محبت خدا براى چنین اطاعتى مستلزم داشتن ایمان یا توکل به کالم پادشاه ملکوت مى

شود، دیده نسانهاى ناالیق انجام مىگوید که در اعمال رهابخش خدا که براى اگناهکاران عصیانگر سخن مى
شود. خدا در عمل براى احیاى رابطه صمیمانه با اشخاصى که با او مخالفند و از او نفرت دارند، قدم مى

دارد.برمى
اند ملکوتى را درنظر گرفته است به موضوع دیگرى این موضوع که خدا براى گناهکارانى که رستگار شده

باشد. من در دسى از اهمیت بسیارى برخوردار است اشاره دارد که همانا موضوع عهد مىمقکه در الهیات کتاب
مورد این موضوع مطالب بسیارى دارم که بگویم. براى یک لحظه به این موضوع توجه داشته باشیم که مفهوم 

موضوع نیز باید مقدسى است که در وهله نخست به تعهد خدا به قومش اشاره دارد. به این مفهومى کتاب» عهد«
شود که توسط انجیل به عهدعتیق روح مقدس بعنوان کسى معرفى مىتوجه داشته باشیم که عیسى در کتاب

ایم. کنیم زیرا ما تحت عهدجدید نجات یافتهکند. ما با مسیح آغاز مىبخشد و عهدى نوین را احیا مىاى مىتازه
ارند باید در رابطه با عهدجدید که در مسیح بوجود مقدس وجود دهمه ارجاعات دیگر به عهد که در کتاب

آمده، درك شوند. 
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انجیل 
باشد.کالمى است که در مورد عیسى مسیح و آنچه که او انجام داد تا رابطه صحیح بین ما و خدا ایجاد کند، مى

جزء اول 

موده است و طریق آشکار نمودن آنچه مقدس براى ما آشکار نمقدسى به آنچه که خدا در کتابالهیات کتاب
مقدسى از سه جزء یا عامل مجزا ولى در عین حال پردازد. الهیات کتابمقدس وجود دارد، مىکه در کتاب

مقدس اى به آنها کردیم. این اجزاء در واقع سه بعد اصلى کتابهمبسته به یکدیگر تشکیل شده که قبالً اشاره
اى که در این قالبها گنجانیده شده است. ، روایت تاریخ و الهیات یا مکاشفههستند که عبارتند از: متن ادبى

مقدس در مورد مسیح آغاز پردازیم. ما با کالم کتابمقدس مىنخست ما به متن یا سبکهاى ادبى کتاب
د یا با تر براى ما توضیح داده شوشود. اگر این کالم مفصلکنیم که بعنوان انجیل به شخص ما خطاب مىمى

کند تعبیر و تفسیر گردد، ما تنها هنگامى عبارات دیگرى بیان گردد یا توسط شخصى که آن را براى ما بیان مى
کند، درك کنیم. در مقدس توسط آن این کالم را بیان مىکنیم که طریقى را که کتابمعناى آن را درك مى

باشد. این موضوع که کلمات چگونه ى دیگر مىمقدس، همانند درك هر متن ادبنخستین قدم مسأله درك کتاب
شوند موضوعیست که اهمیت بسیار دارد. عیسى کلمات را به طرق مختلفى بکار گرفت و روایت بکار گرفته مى

برد. مقدس نیز در کلیت خود کلمات را به اشکال مختلف بکار مىکتاب
که خدا خود را توسط کلمه خود عیسى، که هم من به این موضوع اشاره کردم که تجسم به معناى این است 

سازد که به انسانیت عیسى بعنوان انسان بود و هم خدا، مکشوف نمود. این امر ما را متوجه این موضوع مى
تاریخى (به فصل دوم مراجعه شود) این است - کلمه توجه کنیم. بخشى از وظیفه تأویل دستورى » مرئى«شکل 

ثَل، سرود، احکام شرعى و رؤیاهاى نبوتى و اشکال دیگر کالم، به اشکال مختلف که دریابد چگونه روایت، م
گیرند تا حقیقت الهى را به ما منتقل سازند. کلمات را بکار مى

مقدسى مقدس منفک نمود. در الهیات کتابتوان از دو بعد دیگر کتابمسأله تأویل متن ادبى را هرگز نمى
کنند. کلمات پیوسته به وقایع تاریخى اشاره دارند که چارچوبى را حرکت مىسه بعد دست در دست یکدیگر 

آورند.مقدسى بوجود مىبراى مکاشفه کتاب

مقدس درك کتاب
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اند تا منظور خودشان را به مقدس به طرق مختلف بکار بردهبه معناى درك کلماتى است که نویسندگان کتاب
دیگران منتقل سازند.

جزء دوم 

کنند. باوجود این مقدس مستقیماً تاریخ قوم اسرائیل و کلیساى اولیه را ذکر نمىهمه نگارشات کتاب
فرضهاى مقدس به توالى منظم رخدادهاى تاریخى توجه دارد. اگرچه برخى از مورخین که پیشکتاب
مقدس روایت شده در کتابسازند که تاریخئئ  مطرح مىگیرند این موضوع رإ؛ثمدارانه را بکار مىانسان

اى از رخدادهاى بهم پیوسته الواقع به وقوع پیوسته است، اما کتاب مقدس مجموعههمان چیزى نیست که فى
مقدس اهمیت اساسى دارند. براى پرداختن به این موضوع ما باید کند که براى پیام کتابتاریخى را روایت مى

مقدس ر ذهن داشته باشیم که در آن وقایع اصلى در تاریخ کتابمقدس دیک طرح کلى از وقایع تاریخى کتاب
اند. مشخص شده

خواهند آنها را به مندیهایى که مورخین دنیوى به آنها معتقدند و مىمقدسى با همه قانونتاریخ کتاب
مقدس تحمیل کنند، منطبق نیست. این امر گاهى باعث بوجود آمدن تضاد و تنش بین آنچه که از یک سو کتاب
فرضهاى ما در مورد در اینجا پیششود.پذیرند، مىگوید و از سوى دیگر مورخین معاصر مىمقدس مىکتاب

کند. البته رخدادهایى چون آفرینش و سقوط انسان در وراى مرزهاى تحقیقات تاریخى مکاشفه اهمیت پیدا مى
پذیریم. برخى از مورخین قرار دارند، اما ما با تکیه برمکاشفه این رخدادها را بعنوان رخدادهایى واقعى مى

پذیرش نیست و بر این باورند که در مورد آن گروه از رخدادهاى ر قابلکنند که این اممسیحى تصور مى
توان آنها را اثبات نمود، باید با شک و تردید برخورد مقدس نمىمقدس که با شواهدى خارج از کتابکتاب

خى را نمود. آنچه را که من در فصل دوم بیان کردم در اینجا نیز صادق است. خدا نه تنها معناى رخدادهاى تاری
کند بلکه همچنین حقیقت وقوع خود رخدادها، بخشد آشکار مىاى که خودش به ما مىتوسط مکاشفه

تواند توسط خدا براى ما مخصوصاً اگر بررسى آنها دروراى مرزهاى تحقیق تاریخى قرار داشته باشد، مى
مکشوف گردد. 

مقدس درك کتاب
مقدس در بطن آنها مستتر است. کتاببه معناى درك روایات تاریخى است که پیام
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جزء سوم 

مقدس بدون توجه به تاریخ آن ناممکن است، به همین شکل نیز همانطور که سخن گفتن از متن ادبى کتاب
مقدس ناممکن است. چون مقدس بدون توجه به مکاشفه کتابسخن گفتن در مورد متن ادبى یا تاریخ کتاب

گیرد. مکاشفه الهى، ناپذیر است، در مرزهایى وراى تاریخ معمولى قرار مىکاشفه جدایىمقدس از متاریخ کتاب
بیند که از ازل آغاز شده زمان حال ما اى از رخدادهاى بامعنا و متصل به هم در طول زمان مىتاریخ را مجموعه

نگارد زیرا مکاشفه کننده خداوند تواند تاریخ آینده را نیز بگیرد و روبه سوى ابدیت دارد. مکاشفه مىرا دربرمى
کند. اشان هدایت مىتاریخ است که تسلط کامل بروقایع دارد و همه مخلوقات را بسوى سرنوشت نهایى

توان از یکدیگر مقدس هستند که آنها را به روشنى مىبنابراین کلمات، تاریخ و مکاشفه ابعاد بنیادین کتاب
مقدس بعنوان کالم خدا به عیسى مسیح کلمه خدا بسیار اك نیستند. چون کتابمتمایز نمود اما از هم قابل انفک

توان در کالم خدا تشخیص داد. سخنان عیسى و روایت الهامى از این سخنان، اى دوگانه را مىشبیه است، رابطه
دا را اى از همه این عوامل مکاشفه خاز شخصیت تاریخى و اعمال او جدایى ناپذیرند و مجموعه و آمیزه

دهند. تشکیل مى

مقدس درك کتاب
شوند تا حقیقت را در مورد خدا و بمعناى درك طریقى است که توسط آن کلمات و تاریخ بکار گرفته مى

بخش او مکشوف سازند. عملکرد نجات

مقدسى مسیح بعنوان الگوى الهیات کتاب

کند، آنچه را که از وى بر ما آشکار شده است، ىمقدسى را خود خالصه مچون مسیح کل مکاشفه کتاب
کند. رخداد تاریخى عیساى ناصرى کاملترین مقدسى بپردازیم معین مىطریقى را که ما باید به الهیات کتاب

شکل آشکار شدن خدا به انسان است. عیسى آنچه را که از ابتدا در عهدعتیق بعنوان سایه مطرح بود بشکل 
ها و توان جدا از وعدهچه مسیح تحقق عهدعتیق و بنیان آن است، اما او را نمىکاملى روشن ساخت. اگر

نگریم، خود را در این ایم و از آن به مسیح مىاندازى که ما در آن ایستادههاى عهدعتیق درك نمود. از چشمسایه
این دو عهد در حال بینیم که پیوسته در حال بررسى عهدعتیق و عهدجدید هستیم و همواره در بین وضعیت مى
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شود و همزمان تر مىهاى آن در عهدعتیق وسیعسیر کردن هستیم. ادراك ما از انجیل توسط ادارك ما از ریشه
دهد. انجیل به ما معناى حقیقى عهدعتیق را نشان مى

ن ما باید مقدسى، دشوار است. با وجود ایترسیم چنین رابطه متقابلى بین دو عهد در یک اثر الهیات کتاب
تالش کنیم تا با عمده کردن مسیح بعنوان نقطه شروع خودمان و نیز هدفى که باید بسوى آن حرکت کنیم، به 

دهد که پیام اى است که باید از آن شروع کنیم زیرا وى به ما نشان مىاین هدف تحقق ببخشیم. مسیح نقطه
آشکار نشده عهدعتیق در ارتباط با چه موضوعى است. 

تواند برروى برخى عناصر کلیدى در پیام مقدسى مىتوانیم بگوییم که یک الهیات کتاببنیان انجیل ما مىبر
مقدسى متمرکز شود. رابطه خدا با خلقت خود بطور کلى و با انسان بطور خاص، یکى از این عناصر کتاب

دهد که اگر چه انسان علیه مىدهد که این رابطه چگونه باید باشد و نیز نشانکلیدى است. انجیل نشان مى
دار ساخته است، خدا طریق خود را براى احیاى آن مکشوف نموده اى عصیان نموده و آن را خدشهچنین رابطه

است. 

عیسى مسیح 
سازد که در آن مقدسى در مورد این است که خدا ملکوت خود را برقرار مىدهد که الهیات کتاببه ما نشان مى

شوند. بشکل کاملى احیا مىهمه روابط 

انتخاب موضوعى محورى 

هاى زمینهمقدس کتابى است پر از موضوعات و سبکهاى بیانى متنوع. نویسندگان بسیارى با پیشکتاب
اند. اند. آنان برروى ابعاد مختلفى از کار خدا و نحوه انجام این کار تأکید کردهگوناگون در نوشتن آن سهیم بوده

مقدس وجود دارد، بر انجام یک کار مشخص توسط یک خدا فرض صریحى که در کل کتابجود این پیشباو
مقدس اى که در کتابپذیریم که تنوع بیانىاشاره دارد. بر مبناى آنچه که عیسى و رسوالن تعلیم دادند ما مى

وجود دارد در چارچوب یک وحدت فراگیر قرار گرفته است. 
مقدسى قرار دارد، خصوصاً اگر مانند کتاب ما جنبه مقدماتى هم داشته اروى الهیات کتاباى که فرمسأله

مقدس را نشان داد باید روى کدام اصل باشد این است که براى اینکه بتوان روابط اساسى همه قسمتهاى کتاب
یا افکار فلسفى تشکیل هاى انتزاعى اى از ایدهمقدس از مجموعهوحدت آفرین متمرکز شد. از آنجایى که کتاب

مقدسى ضرورت دارد که نشده است بلکه برروى اعمال خدا در خلقت یا تاریخ تأکید دارد، براى الهیات کتاب



8

مقدس از پرداختن به موضوعات صرفاً انتزاعى اجتناب کند و برروى وقایع و تفسیر آنان آنگونه که در کتاب
ارائه شده، متمرکز شود.

ب، ما به پیشرفت تاریخى مکاشفه خدا خواهیم پرداخت و تأکید خاصى بر رابطه مبتنى بر در فصل بعدى کتا
عهد او با انسان و خلقت خواهیم داشت و بررسى خواهیم نمود که این امر چگونه با حاکمیت او بر خلقت که 

یک عهد چیست نخواهیم یابد. ما به ابعاد تخصصى این امر که بریم، ارتباط مىاز آن بعنوان ملکوت خدا نام مى
پردازیم که مفهوم عهد بعنوان تعهد خدا نسبت به خلقت خودش بطور عام و پرداخت بلکه به این موضوع مى

شود. از آنجایى که از همان نسبت به انسان بطور خاص چیست که این تعهد توسط آفرینش و نجات متجلى مى
دهد و از آنجایى که عهد نجات، تعهد خلقتش نشان مىابتداى خلقت، خدا با عهد بستن تعهد خود را نسبت به

باشد، من موضوعات پیوند دهنده عهد و خلقت جدید را خدا در مورد احیاى همه چیز در خلقت نوین مى
ام. البته موضوعات دیگرى نیز وجود دارند که آنها را مقدس برگزیدهبعنوان عنصرى وحدت بخش در پیام کتاب

مقدس دانست اما پرداختن به همه این موضوعات در حوصله این نى براى وحدت کتابتوان بعنوان بنیامى
مقدسى اشاره خواهد شد، اما گنجد. به بسیارى از این موضوعات در بررسى ما در مورد الهیات کتابکتاب نمى

ما به منظور عمده کردن مسأله وحدت باید برروى یک موضوع متمرکز شویم. 

مقدسى الهیات کتاب
باید برروى یک موضوع یا بعضى موضوعات خاص تأکید کند تا بنیانى براى درك پیام واحد کتاب بوجود 

آورد. 

راهنماى مطالعه فصل هفتم 

مقدسى وجود دارند؟چه دالیلى براى قرار دادن عیسى مسیح بعنوان نقطه شروع الهیات کتاب-1
کنید؟مقدس را توصیف مىین ادبیات، تاریخ و الهیات کتابشما چگونه رابطه ب-2
مقدسى است؟مسیح به چه معنا الگوى الهیات کتاب-3
مقدس مقدسى هم مفهوم وحدت و هم مفهوم پیشرفت و تحول را در مورد پیام کتابالهیات کتاب-4
» قوم خدا«کنید که در آن از مفهوم مقدسى پیشنهادتوانید ساختارى براى الهیات کتابپذیرد. آیا شما مىمى

بعنوان موضوع محورى استفاده کرده باشید؟
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مقدس رئوس تاریخ کتاب

خلقت
ابراهیم   سده هجدهم قبل از میالد مسیح 

مصر
موسى و خروج از مصر

قبل از میالد مسیح 1000داود   
سلیمان

قبل از میالد مسیح 992اشتیاق پادشاهى اسرائیل   

یهودا   اسرائیل 
ایلیا 

الیشع 
اشعیا   عاموس   آشور

هوشع
میکا

تبعید به آشور
بابل
ارمیا

قبل از597نخستین تبعید به بابل   حزقیال   
میالد مسیح

قبل از586
میالد مسیح

دومین تبعید به بابل
ایران

قبل از538نخستین دوره بازگشت تبعیدیان   
میالد مسیح
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عزرا و نحمیا   دانیال
حجى، زکریا و مالکى

یونان
دوران بین

دو عهد
روم

عیسى مسیح 

رسوالن و کلیساى اولیه 
پایان دوران عهدجدید 

خلقت جدید 

فصل هشتم 

من هستم اول و آخر 

A W 17:1-18من هستم اول و آخر و زنده. و مرده شدم و اینک تا ابداآلباد زنده    هستم(مکاشفه.(

انجیل عیساى مسیح 

تواند با مطالب متعددى که با آن مرتبط هستند در مقدس در مورد عیسى مسیح به آسانى مىپیام اصلى کتاب
کنند، مشاهده کنیم. توانیم این امر را در طرقى که اشخاص انجیل را توصیف یا موعظه مىهم آمیخته شود. ما مى

دهیم و یا جدا نگاه داشتن آن از نتایجى که در ان مىاما جدا نگاه داشتن انجیل از واکنشى که ما نسبت به آن نش
گذارد، اهمیت بسیارى دارد. اگر واکنش صحیح ما نسبت به پیام انجیل زندگى ما یا در جهان از خود برجاى مى

توانیم ایمان خود را بخشى از خود پیام انجیل بدانیم. دعوت کردن از مردم شود، پس ما نمىایمان محسوب مى
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اى نزدیک با ایمان در معناست. درحالى که تولد تازه رابطهکه به ایمان، ایمان داشته باشند، امرى بىبراى این
مسیح دارد، سخن گفتن از تولد تازه بعنوان خود انجیل نادرست است. ایمان داشتن به تولد تازه به این معنا، 

تواند ما را نجات دهد. نمى
که درك کنیم انجیل چیست تا آنکه بدانیم به چه چیزى باید ایمان داشته بنابراین این موضوع اهمیت دارد 

باشیم. همچنین باید درك کنیم که انجیل شامل چه چیزهایى نیست تا اینکه از اشخاص نخواهیم به چیزهایى 
مقدس اظهاراتى در مورد انجیل وجود ایمان داشته باشند که براى نجات یافتن ضرورى نیستند. در کل کتاب

توانیم چهار وجود دارد که از این قسمت ما مى1:1-4ترین این اظهارات در رومیان دارد که یکى از واضح
موضوع اساسى را در مورد انجیل دریابیم.

.... انجیل خدا 1

.... که سابقاً وعده آن را داده بود توسط انبیاى خود ...2

نسل داود متولد شد ....... درباره پسر خود که به حسب جسم از3

.... پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان ...4

سازد. انجیل آنچه را که اوالً انجیل، از آن خداست. وى بوجود آورنده آن است و اوست که آن را متحقق مى
پردازد ست. انجیل به مطالبى مىآورد و آن هم به طریقى که خدا مقرر کرده اخواهد تا بجا آورد، بجا مىخدا مى

که خود آنها را طرح نموده و تعریف کرده است. انجیل در وهله نخست به نیازهاى ما آنگونه که ما آنها را درك 
توانیم زندگى بهترى داشته باشیم یا چگونه بر مشکالتمان غلبه کنیم یا کنیم یعنى به نیازهایى چون چگونه مىمى

شود. انجیل در وهله پردازد، هرچند پرداختن به این نیازها هم در آن دیده مىم نمىبه هستیمان معنا ببخشی
تواند انسان است که وى چگونه بعنوان خداى مقدس و عادل مى» مسأله«نخست طریق خدا براى حل این 

د این هدف را اى را طرح کند که بتوانتواند نقشهگناهکار را عادل کند و بپذیرد. تنها حکمت نامتناهى خدا مى
تحقق بخشد. 

شود که مقدس صرف این امر مىثانیاً انجیل، در عهدعتیق وجود دارد. بخشى مهم از تالش الهیات کتاب
اند. به عبارت دیگر، نحوه اند، در عهدجدید بوقوع پیوستههایى که در عهدعتیق داده شدهدریابد چگونه وعده

یابد، به اینکه چگونه پیام عهدعتیق با مسیح و توسط او با ما ارتباط مىاستفاده مسیحیان از عهدعتیق با توجه 
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شود. چون مسیح مالك نهایى اقتدار غایى ماست این موضوع که چگونه او و رسوالن در موعظه مشخص مى
دادند، براى ما بسیار اهمیت دارد. مقدس خود مورد استفاده قرار مىانجیل، عهدعتیق را بعنوان کتاب

ثالثاً، انجیل موضوع محورى مشخصى دارد. موضوع اصلى و محورى انجیل در وهله نخست پدر یا 
القدس نیست، و بطرز مشخصى پسر خدا در آن مطرح است. در انجیل، مسیح فقط خداى پسر یعنى اقنوم روح

امور پیام انجیل را بر باشد. ایندوم از تثلیث نیست بلکه او عیساى ناصرى از نسل داود پادشاه اسرائیل نیز مى
سازد. اى از نسل داود، به حیات، مرگ، رستاخیز و صعود او متمرکز مىعیساى تاریخى، به تولد او در خانواده

گوید که رستاخیز، شویم. پولس مىرابعاً، در انجیل با واقعیت اساسى رستاخیز عیسى از مردگان مواجه مى
د. رستاخیز به دالیلى که بعداً توضیح خواهیم داد در عهدعتیق ذکر نشده عیسى را بعنوان پسر خدا اعالن نمو

است. اما به اصطالح پسر خدا، بعنوان عنوانى براى قوم خدا اشاره شده است. ما به این موضوع اشاره خواهیم 
دهد که عیسى پسر خدا است. داشت که چگونه رستاخیز نشان مى

نجیل نیستندحقایقى که حیاتى هستند اما خود ا

شوند. اگر ما به اند اما جزو پیام انجیل محسوب نمىابعاد دیگرى از کار خدا نیز وجود دارند که اگر چه مهم
بخش عیسى، انجیل ایمان داشته باشیم به این امور نیز ایمان خواهیم داشت اما ما نباید همچون عمل نجات

ایمانان موعظه ما این امور را بعنوان نقطه محورى انجیل، به بىایمان و توکل خود را بر آنها متمرکز سازیم.
کنیم. نمى

گوید که خدا وجودى مقدس به ما مىنخست، عمل مشخص خداى پدر را پیش روى خود داریم. کتاب
القدس در همه ابعاد عمل خدا دخیلند. اما تثلیث خداى واحد به واحد است و منقسم نیست. پدر، پسر و روح

عناى این است که حتى اگر در هر عمل دو شخصیت دیگر تثلیث نیز نقشى داشته باشند اما یک شخصیت م
رسد که پدر، شخصیتى است که پسر را برگزید، او را بوجود آورد و به داراى نقشى متمایز است. چنین بنظر مى

خدا جهان را اینقدر «گوید: باشد که مى16:3جهانش فرستاد. موعظه عمل پدر، حتى اگر بشکل تکرار یوحنا 
، به معناى موعظه انجیل نیست مگر اینکه ما امورى را در مورد شخصیت پسر و کار او ذکر کنیم. »محبت نمود

دهد، در قلبهاى ما در مورد القدس روبرو هستیم. او به ما ایمان و تولد تازه مىثانیاً، ما با عمل متمایز روح
کند. همه این اعمال، اعمال نیکو و شود و آنان را تقدیس مىیان قوم خدا ساکن مىدهد، در ممسیح شهادت مى

توانند وجود داشته باشند. با وجود این ما باید تشخیص دهیم که ضرورى خدا هستند و بدون وجود انجیل نمى
آنها جزو انجیل نیستند و درواقع نتایج یا ثمرات عمل انجیل عیسى هستند. 



5

دهیم بخودى ثالثاً، ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که آنچه شما و من در واکنش به انجیل نشان مى
توانید بگویید که توبه و ایمان خود انجیل هستند بلکه اعمالى هستند شوند. شما نمىخود انجیل محسوب نمى

جیل بجا آوریم. اگر شما به ایمانداران بگویید که آنان سازد تا آنها را در واکنش انالقدس ما را قادر مىکه روح
باید به مسیح ایمان داشته باشند، به خبرخوش اعتقاد داشته باشند یا به گناهانشان اعتراف کنند، بدون شک این 

شوند. ما باید به آنان بگوییم چه حقایقى در مورد مسیح وجود هایتان صحیح است اما انجیل محسوب نمىگفته
د که آنان باید به آنها ایمان داشته باشند، خبرخوش چیست که آنان باید به آن اعتقاد داشته باشند و اینکه دارن

چرا آنان باید به گناهان خود اعتراف کنند. 
عهدجدید در مورد شخصیت تاریخى عیسى مسیح و آنچه که وى انجام داد تا ما را توسط ایمان دوستان 

ها و انتظارات عهدعتیق را کند. عهدجدید همچنین برروى او بعنوان کسى که همه وعدهخدا بگرداند، تأکید مى
مقدس را بدرستى درك کنیم باید اولویتهایى کند. اگر ما بخواهیم کتابدر خود تحقق و کمال بخشید، تأکید مى

آورد و به زندگى ىرا در مورد کل مطالب آن درنظر بگیریم. این انجیل است که در قوم خدا ایمان بوجود م
کند و الگو و سرمشق آن است. بنابراین ما بررسى خود را باید بخشد، آن را هدایت مىمسیحى انگیزه و نیرو مى

از انجیل آغاز کنیم و بسوى درك زندگى مسیحى و هدف غایى آن گام برداریم. 
کنیم تا ببینیم در وراى شخصیت و مىکنیم و عهدعتیق را مرور ما همچنین بررسى خود را از انجیل آغاز مى

عمل مسیح چه چیزى قرار دارد. رابطه عهدجدید و عهدعتیق بدین گونه نیست که عهدعتیق جاى خود را کامالً 
به عهدجدید بدهد زیرا در چنین حالتى دیگر عهدعتیق اهمیتى براى ما نخواهد داشت. درواقع عهدعتیق منشأ و 

اند، روشن خاصى را که در عهدجدید براى توصیف مسیح بکار گرفته شدههاى متفات و کلماتمعناى ایده
ترین کالم خدا به انسان است. مسیح همچنین سازد. در عین حال ما بر این باوریم که مسیح آخرین و کاملمى

اد. سازد. و اینک در مورد سطور فوق بیشتر توضیح خواهیم دمعناى کامل و غایى عهدعتیق را بر ما مکشوف مى

چهار روایت اناجیل شهادتى در مورد پیام انجیل 

دهند که بخاطر اینکه حاوى پیام انجیل هستند، نام انجیل را چهار انجیل، سبک ادبى خاصى را تشکیل مى
امل دهند؟ در اینجا من به دو اثر لوقا که شاند. نویسندگان این اناجیل چگونه پیام انجیل را ارائه مىبخود گرفته

شود، توجه بیشترى نشان خواهم داد اما ابتدا اجازه دهید به مقدمه سه روایت او از انجیل و اعمال رسوالن مى
انجیل دیگر نگاهى بیندازیم. هر یک از نویسندگان اناجیل رویکردى خاص خود نسبت به وقایع دارند، اما همه 

اى مستقیم بوجود نان بین پیام خود و عهدعتیق رابطهآنان در یک امر وجه اشتراك دارند و آن امر این است که آ
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نامه به ابراهیم تاریخ قوم اسرائیل و انجیل آورند. متى با بررسى تاریخى نسب نامه عیسى و رساندن این نسبمى
بیند. یوحنا کلمات آغازین دهد. مرقس بنیان انجیل عیسى مسیح را در پیام نبوتى عهدعتیق مىرا با هم پیوند مى

گیرد و بدینسان از عیسى مسیح بعنوان خالقى که اینک در جسم ظاهر شده است، تاب پیدایش را بکار مىک
گوید. سخن مى

کند و سه گروه و هرگروه متشکل از نامه خانوادگى عیسى آغاز مىهنگامى که متى انجیل خود را با نسب
دهد. سه نامه انسانى بدست نمىزارشى از نسبکند، صرفاً گچهارده نسل را در سه دوره تاریخى بررسى مى

شوند. اهمیت الهیاتى این سه گروه از ابراهیم تا داود، از داود تا تبعید قوم و از تبعید قوم تا مسیح را شامل مى
هاى دوران تاریخى در تاریخ قوم اسرائیل، در خود انجیل متى ذکر نشده است. ابراهیم و داود در دریافت وعده

شوند در حالى که تبعید قوم اسرائیل بیانگر این است که قوم اسرائیل اصى کلیدى محسوب مىخدا اشخ
ها را دریافت نماید. نتوانست برکات مربوط به این وعده

1:1متى 
نامه عیسى مسیح بن داود بن ابراهیم. کتاب نسب

1:1-2مرقس 
اشعیا نبى مکتوب است.ابتداى انجیل عیسى مسیح پسر خدا. چنانکه در 

1431:1یوحنا 
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود ... همه چیز بواسطه او آفریده شد ... و کلمه جسم 

گردید و میان ما ساکن شد. 

شود. ها تحقق پیدا کردند، معرفى مىدر این انجیل عیسى مسیح بعنوان کسى که توسط وى وعده
شود. این نبوتها در مورد اعمال غایى خدا انجیل مرقس با دو نبوت از دوران متأخرتر تاریخ اسرائیل آغاز مى
سازد و دهد که راه را براى عیسى مهیا مىدر مورد نجات قومش است. مرقس این نبوتها را با یحیى ربط مى
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داد تا انتظارات عهدعتیق را برآورده سازد، بدینسان انجیل خود را بعنوان گزارشى از آنچه که عیسى انجام
کند. معرفى مى

اشاره یوحنا به آفرینش، قبل از اینکه به بوجود آمدن جهان اشاره داشته باشد به این موضوع اشاره دارد که 
خدا جهان را توسط کالم خود بوجود آورد. کالمى که وى توسط آن جهان را آفرید کالمى است که وى توسط 

دهد. یکى از موضوعات اساسى انجیل یوحنا، کند و توسط آن قوم خود را نجات مىخود را مکشوف مىآن 
مسأله حیات است. انسان در ابتداى آفرینش حیات را از خدا دریافت نمود اما بخاطر نااطاعتى خود در سقوط، 

د تا نشان دهد کسانى که به دهآن را از دست داد. یوحنا بسیارى از موضوعات عهدعتیق را بسط و گسترش مى
). 31:20یابند (یوحنا عیسى مسیح ایمان دارند حیات را مجدداً مى

شهادت انجیل لوقا و کتاب اعمال رسوالن 

کند. مقدمه کتاب اعمال رسوالن نیز با مخاطب لوقا انجیل خود را خطاب به فردى بنام تئوفیلوس آغاز مى
شود که این کتاب نیز در ادامه انجیلى نوشته شده که لوقا شود و بدینسان آشکار مىقرار دادن تئوفیلوس آغاز مى

کند. از آنجایى که انجیل وقایع دن آغاز کرد، یاد مىاز آن بعنوان ثبت آنچه که عیسى به انجام دادن و عمل نمو
توان کتابى دانست که در مورد تداوم را تا زمان صعود مسیح به آسمان ثبت نموده است، اعمال رسوالن را مى

القدس است. اعمال عیسى توسط روح
با شخصیت و کار مسیح اش توجه اصلى ما در این دو اثر لوقا، به تأکید آنها برروى عهدعتیق و رابطه

اند که بینیم که برخى از موضوعات عهدعتیق ذکر شدهمعطوف است. در چهار باب نخست انجیل لوقا ما مى
برخى از آنها عبارتند از: 

موضوع عهدعتیق: 
).5:4-6ایلیاى نبى بازخواهد گشت تا راه را براى نجات دهنده مهیا سازد (مالکى 

). 12:7-14دهد که پادشاهى همواره از آن ذریت وى خواهد بود (دوم سموئیل به داود وعده مىخدا 

).1:17-8دهد که ذریت وى قوم خدا خواهند بود (پیدایش خدا به ابراهیم وعده مى
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).7، دوم سموئیل باب 17هاى عهد را داد (پیدایش باب خدا به ابراهیم و داود وعده

).10:52- 6:42م اسرائیل بر همه ملتها تأثیر خواهد داشت (اشعیا نجات قو

).22:4شود (خروج به قوم خدا تحت عنوان پسر خدا اشاره مى

).8، تثنیه باب 3اسرائیل، نتوانستند در برابر وسوسه مقاومت کنند (پیدایش باب آدم و قوم

).61دهد (اشعیا باب نبى خدا به ظهور مسیح وعده مى

لوقا
).   17:1بخشد (لوقا گیرد و تحقق مىیحیاى تعمیددهنده کسى است که این نقش را برعهده مى

).27:1-32یابد (لوقا اى که به ذریت داود داده شده در او تحقق مىعیسى ذریت داود بوده و وعده

).   54:1-55اى بود که به ابراهیم داده شده بود (لوقا بسیارى دریافتند که تولد عیسى تحقق وعده

).   70:1-75هاى عهد درك نمود (لوقا زکریا تولد یحیاى تعمیددهنده را در پرتو وعده

).29:2-32بیند (لوقا شمعون عیسى را بعنوان کسى که عامل این نجات است، مى

).22:3-37شود (لوقا ى در هنگام تعمید خود، پسر خدا خوانده مىعیس

).   1:4-12هاى شیطان مقاومت کرد و بر آنها پیروز شد (لوقا عیسى دربرابر وسوسه

).16:4- 21بخشد (لوقا عیسى این وعده را تحقق مى
هاى عهدعتیق در سخنان عیسى پس از رستاخیزش بیش از هر زمان دیگر ملموستر مسأله تحقق یافتن وعده

کردند که مرگ عیسى به معناى پایان خورد. دو شاگردى که در راه عمواس بودند فکر مىو بارزتر بچشم مى
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با توجه به عهدعتیق، انجیل را بهتر درك یافتن همه امیدهاى آنان است. عیسى آنان را توبیخ نمود زیرا آنان باید
کردند. مرگ مسیح بخشى بارز از پیام انبیا بود:مى

بایست که مسیح این زحمات را ببیند اند، آیا نمىدالن از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتهفهمان و سستاى بى«
).25:24-26(لوقا » تا به جالل خود برسد؟

دهد: ان، در دو موقعیت دیگر تعالیم بسیار مهم دیگرى را به شاگردان مىعیسى پس از این سخن

).27:24(لوقا » پس از موسى و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتاب براى ایشان شرح فرمود«

وسى و و به ایشان گفت: همین است سخنانى که وقتى با شما بودم گفتم. ضروریست که آنچه در تورات م«
صحف انبیا و زبور درباره من مکتوب است به انجام رسد و در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را 

). 44:24-45(لوقا » بفهمند

احتماالً لوقا روش تفسیر عهدعتیق توسط عیسى را در این موارد بدین علت به تفصیل شرح نداده است 
مال رسوالن ثبت شده است، این روش به تفصیل شرح داده شده. چون در موعظات رسوالن که در کتاب اع

در کتاب اعمال رسوالن نیز همین تأکید تکرار شونده را در مورد رابطه عهدعتیق و پیام انجیل مشاهده 
کند و کنیم. در این کتاب لوقا در چندین مورد، اعالن پیام انجیل از سوى رسوالن و یا موعظاتى را ثبت مىمى
-12، 13:3-26، 14:2-39توان در اعمال هایى از این امر را مىکند. نمونهاین پیامها و موعظات را خالصه مىیا

دهند مشاهده کرد. همه این موارد برخى عناصر مشترك را نشان مى17:13-41و 43-36:10، 32-30:5، 10:4
عهدعتیق یکى از این عناصر است که شد. تحقق که بیانگر محتواى انجیلى است که توسط رسوالن موعظه مى

شود، نگارشات لوقا آثارى منفک از فرهنگ و تفکر شود. اگر آنگونه که معموالً فرض مىپیوسته به آن اشاره مى
هاى انجیل در عهدعتیق که صرفاً موضوعى مورد یهود و عهدعتیق و صرفاً براى غیریهودیان باشد لوقا به ریشه

کردند بعنوان پیامى که با تکیه داد. اما او به انجیلى که رسوالن موعظه مىنشان نمىتوجه یهودیان است، توجهى 
هاى ثبت شده کند. نخستین موعظهناپذیر است، اشاره مىشود و بدون عهدعتیق توضیحبر عهدعتیق موعظه مى

توان لیت آن مىها مضمون عهدعتیق را در کاند و در این موعظهپطرس و پولس تقریباً به تفصیل ثبت شده
مشاهده نمود:
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ّ   انجیل 

عهدعتیق تحقق یافته -1
است

عهدعتیق در شخصیت و اعمال عیساى ناصرى تحقق یافته است.-2
که مرد-3
و از مردگان برخاست-4
و اینک جالل یافته است-5
توسط او آمرزش گناهان هست.-6
بنابراین ... -7

)2پطرس (اعمال باب

34-36، 25-31، 16- 21آیات 
22آیه 

23آیه 
3224آیات 
3633آیات 

، 38آیه 

38- 40آیات 
)13پولس (اعمال باب 

32-39، 16- 23آیات 
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23- 26آیات 

27- 29آیات 
34-37، 30- 31آیات 

34آیه 
38- 39آیات 

40- 41آیات 

در این متون به اندازه کافى در مورد دیدگاه عهدجدید در مورد مسیح مطلب وجود دارد. اعالن نمودن اینکه 
بخش خدا در عهدعتیق دهنده است، بدون اشاره ممتد به بنیانهایى که در تاریخ عمل نجاتعیسى مسیح نجات

حروف الفباى یونانى هستند. هنگامى که از ) و امگا () اولین و آخرینAنهاده شده است، غیرممکن است. آلفا (
) این امر البته به این 13:22شود (مکاشفه عیسى بعنوان آلفا و امگا، ابتدا و انتها و اول و آخر سخن گفته مى

مراجعه کنید). اما این امر ما را متوجه واقعیت دیگرى 17- 18، 8:1معناست که وى خداست (به مکاشفه 
آن را مورد بررسى قرار دادیم یعنى این واقعیت که عیسى مسیح نقطه شروع ما براى سازد که در این فصلمى

رسیدن به هر دانش و آگاهى حقیقى و بنابراین نقطه شروع ما براى پرداختن به الهیات است. وى هدفى است 
نگامى زندگى کنیم زیرا ما هکه ما بسوى آن در حرکت هستیم. ما این امر را در وجود مسیحى خود مشاهده مى

گردیم و بخش مسیح با وى متحد مىکنیم که با ایمان به عمل نجاتخود را بعنوان فرزندان خدا آغاز مى
سرنوشت ما این است که در نهایت به شباهت او در بیاییم.

اند مشاهده کردیم، اینک باید اینک که ما برخى از موضوعات عهدعتیق را که در عهدجدید مطرح شده
تواند انجیل تیق را بعنوان بنیان کلى عهدجدید بررسى کنیم. درواقع به یک معنا انجیل بدون عهدعتیق نمىعهدع

مقدس را تا انجیل گردیم و روند وقایع کتابمقدس برمىباشد. هنگامى که ما به عقب و به آغاز روایت کتاب
پیشرونده وقایع، معناى واقعى خود را فقط دهیم تا روندکنیم، این کار را بانگرشى مسیحى انجام مىبررسى مى

رسد. مذاهب توان اغلب تکرار کرد. عهدعتیق داستانى بدون پایان بنظر مىدر مسیح بیابند. این موضوع را نمى
توانیم آنها را بپذیریم. گیرند که ما بعنوان مسیحى نمىدیگر پایان و انجامى خاص خود براى عهدعتیق درنظر مى
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بخشد. هرنوع ادراك و تفسیر دیگرى از عهدجدید است و معناى حقیقى آن را به آن مىعیسى مسیح هدف
عهدعتیق که این حقیقت را در نظر نگیرد، در بهترین حالت ناقص و در بدترین حالت غیرمسیحى است. 

دهدبرخى از مفاهیم عهدعتیق که عهدجدید آنها را به مسیح نسبت مى
ّخالق 
کلمه

حکمت
پسر خدا

آدم
اسرائیل 

پسر ابراهیم
پسر داود

نبى
کاهن
پادشاه

نور امتها
عهد جدید

نجات
خادم خدا
مسح شده

کفاره
شبان 

راهنماى مطالعه فصل هشتم 



13

وجود دارد؟8:2و دوم تیموتائوس 1:15- 11چه عناصرى از انجیل در اول قرنتیان -1
، جدولى از محتواى 36:10- 43و 30:5-32، 10:4-12، 13:3-26هاى اعمال با استفاده از رئوس موعظه-2

ترسیم کنید.123آنها مشابه با جدول صفحه 
یک موعظه بشارتى عالوه بر پیام انجیل دیگر باید شامل چه چیزى باشد و چرا؟-3
شود یا برروى درك عهدعتیق توسط تأکید مىدر عهدجدید بیشتر برروى درك مسیح توسط عهدعتیق-4

مسیح؟ براى پاسخ خود دالیلى ذکر کنید.
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فصل نهم 

خلقت توسط کلمه

A W».همان در ابتدا نزد خدا بود. همه    چیز بواسطه او آفریده در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود
).1:1-3(یوحنا » شد و بغیر از او چیزى از موجودات وجود    نیافت

).16:1(کولسیان » زیرا که در او همه چیز آفریده شد ... همه بوسیله او براى او آفریده    شد«

ر ابتدا خدا هرآنچه را که وجود دارد آفرید. وى آدم و حوا را .   د2و1مقدس، پیدایش طرح کلى تاریخ کتاب
آفرید و آنان را در باغ عدن قرار داد. خدا با آنان سخن گفت و به آنان وظایف خاصى را سپرد تا در دنیا آنها را 

گر بجا آوردند. براى خوراك وى به آنان اجازه داد تا به استثناى میوه یک درخت، از میوه همه درختان دی
بخورند. وى به آنان هشدار داد که اگر از میوه این درخت بخورند، خواهند مرد. 

آفریندخدا توسط کالمش مى

تواند معنا داشته باشد که سازد. این انجیل تنها در صورتى مىانجیل عیسى مسیح، خدا را به ما مکشوف مى
خدایى که آن را بوجود آورده است خداوند حاکم بر کائنات و آفریننده آن باشد. توسط انجیل ما به هدف 

پیدایش، با ما درمورد آغاز همه امور و کتاب2و1بریم. روایت خلقت در بابهاى آفرینش و معناى جهان پى مى
ها و امور چیست، موضوعى است که گوید. اینکه معناى ارتباط پدیدهها و امور، سخن مىنیز ارتباط بین پدیده

دار شدند در قلب انجیل شود. این ارتباطات که بعداً توسط گناه خدشهعمیقاً به هدف وجودى آنان مربوط مى
سازد، قرار دارد. ها را مجدداً برقرار مىط صحیح بین همه امور و پدیدهکه خدا توسط آن ارتبا

سازد تأثیر تفکر مدرن قرار دارند، دچار سرخوردگى مىمقدس از آفرینش، اشخاصى را که تحتروایت کتاب
توانم بدانم کجا مىپردازد. یعنى سؤاالتى از قبیل: ازخواهیم پاسخ آنها را بدانیم، نمىزیرا به سؤاالتى که ما مى

که خدایى وجود دارد؟ خدا چگونه بوجود آمده است؟ قبل از آغاز جهان وضعیت چگونه بود و آیا ما قادریم 
آغازى را متصور شویم؟ خدا چگونه از نیستى دست به آفرینش زد؟ ازلیت چه معنایى دارد؟ و سؤاالتى از این 
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گوید قانع باشیم. اگر چه قسمتهاى مقدس به ما چه مىابقبیل. ما باید با تالش در جهت اینکه بفهمیم کت
گویند، اما منبع اصلى ما در این زمینه مقدس وجود دارند که در مورد خلقت جهان سخن مىدیگرى در کتاب

پیدایش هستند. 2و1بابهاى 
گفته چه گوید که خدا توسط کالم خودش عمل آفرینش را انجام داد، این مقدس مىهنگامى که کتاب

، 3:11، عبرانیان 16:1، کولسیان 3:1کند: یوحنا معنایى دارد؟ عهدجدید به این نکته در جاهاى مختلف اشاره مى
. این قسمتها براى درك ما از تعلیم عهدعتیق در این مورد اهمیت دارند اما به هرحال ما 5:3-7دوم پطرس 

تون عهدعتیق را در زمینه اصلى و در بطن فرهنگ کماکان باید اهمیت این موضوع را درك کنیم  که باید م
دانیم چه کسى ابتدا مکاشفه خدا را در مورد آفرینش دریافت نمود. مطالب یهودى آنها نیز بررسى کنیم. ما نمى

پیدایش چه زمانى به شکلى که اینک در اختیار ما است، نوشته شدندبه 2و1بسیارى در مورد اینکه بابهاى 
کاران است توسط موسى به رشته تحریر ى اگر هم این دو باب، آنگونه که نظر محافظهنگارش درآمده. حت

اند تا وارد تفکر قوم اسرائیل بشوند. من این مقدس را پیمودهدرآمده باشد، مسیرى طوالنى جدا از تاریخ کتاب
ه برعکس به نگرشى که کنم تا در مورد موثق بودن این بابها شک و تردید بوجود آورم، بلکموضوع را ذکر نمى

به معناى » حاکمیت«کنم. واژه در قوم اسرائیل در مورد حاکمیت خدا و کالمش وجود داشت، اشاره مى
بریم که مطلقاً هیچ چیزى بکارگیرى قدرت پادشاهى است. ما این کلمه را در ارتباط با خدا به این معنا بکار مى

فرینش تجلى این حاکمیت است. وجود ندارد که خدا بر آن تسلط نداشته باشد. آ
هستى خدا نقطه آغازى ندارد اما جهان واجد نقطه آغاز است. بنابراین جهان از نیستى بوجود آمده است، 

شود. عظمت خدا با این امر نشان داده (از نیستى) بیان مىexnihiloواقعیتى که معموالً با کلمات التین 
تا موجودات هستى بیابند. » بشود«... وجودات فقط کافى است بگوید: شود که وى براى به هستى آوردن ممى

هیچ چیز خدا را مجبور به آفرینش ننموده است زیرا هیچکس و هیچ چیز وجود نداشت تا او را مجبور به 
آفرینش جهان نماید. همچنین هیچ چیز نیز در درون او همچون تنهایى، او را مجبور به آفرینش جهان ننمود. 

ت او در آفرینش به معناى آزادى مطلق اوست. حاکمیت مطلق و آزادى مطلق خصوصیاتى هستند که حاکمی
توانیم آنها را تجربه کنیم. باوجود این ما باید آنها را بعنوان وراى ادارك ما قرار دارند زیرا ما هرگز نمى

او تشخیص دهیم. واقعیتهایى در مورد خدا بپذیریم و بیاموزیم که آنها را در اعمال و سخنان
ها و دهد که خدا خودش بر آن شده است که با همه پدیدهآفرینش توسط کلمه خدا همچنین به ما نشان مى

توان بیش از حد تأکید نمود. تفوق کالم موجودات توسط کالمش ارتباط ایجاد کند. در مورد این حقیقت نمى
باید در برابر کالم او به زانو دربیایند. حکمروایى خدا بر گردد. همه مخلوقاتخدا در جهان به آفرینش باز مى
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اندیشند که خدا آفرینش توسط کالم او به تمایز واقعى بین خدا و جهان مخلوق اشاره دارد. برخى بدینگونه مى
دهد که خدا از هر آنچه خود آفریده و بعنوان مقدس تعلیم مىهمه چیز است و همه چیز خداست. اما کتاب

توصیف » تعالى«یا » فراباشندگى«وجود دارد متمایز است و دروراى آن قرار دارد. این ویژگى با واژه جهان 
Pشود.{مى - P Transcendence{

شود درواقع موجى که بر بنیان مذهب هندوییسم در غرب رواج یافته و تحت عنوان مراقبه متعالى شناخته مى
کند.وجود فراباشنده خدا را انکار مى

}P - P Transcendental Meditation{

خدا 
خود خواسته است که با کالمش با خلقت خود ارتباط داشته باشد.

کالم و نظم کائنات 

کند؟ پاسخهاى متفاوتى به این سؤال داده چرا باب اول پیدایش آفرینش جهان را در شش روز توصیف مى
وقایع صرفاً با این «و » جهان دقیقاً به همین شکل بوقوع پیوسته استچون آفرینش«شده است. پاسخهایى مانند 

این موضوع صحیح است که » اند تا کمکى باشند که جزئیات امور در ذهنمان باقى بماند.ترتیب توصیف شده
شده است اما این موضوع در عهدعتیق به روز به معناى روزمره آن اطالق مى"yom"واژه عبرى براى روز 

تر نیز اطالق شده است. فرصت وارد شدن تر و طوالنىهاى زمانى نامشخصاست که این واژه به دورهصحیح
تکامل -به این بحث در اینجا وجود ندارد خصوصاً اینکه در این بحث تقابل آرا بین نظریات متضاد آفرینش 

کنیم. شود. پس به همین مقدار توضیح بسنده مىنیز مطرح مى
مقدس قسمتى یگانه و منحصربفرد ین دو نکته را باید ذکر کنیم. نخست اینکه این قسمت کتاببا وجود ا

آورد. احتماالت گوناگون در مورد این است و همین امر مشکالتى را در امر تبیین و تفسیر آن بوجود مى
بر این باور است که موضوع صرفاً از دو گزینه بیشتر هستند که عبارتند از دیدگاه تاریخى لفظباورانه (که 

اى غیرتاریخى (که بر این آفرینش در شش مرحله بیست و چهار ساعتى بوقوع پیوسته است) و دیدگاه اسطوره
باور است که روایت آفرینش هیچ ارتباطى با واقعیتهاى تاریخى ندارد). متون عهدجدید بوضوح دیدگاه نخست 

) و وقایع آفرینش را وقایعى تاریخى 5:3-7وم پطرس ، د3:11، عبرانیان 3:1سازند (یوحنا را منعکس مى
دانند. مى



4

شویم، یعنى هنگامى که براى درك موضوعى در ثانیاً هنگامى که ما با چنین نکات مبهمى روبرو مى
رسد، در این موارد باید به انجیل مراجعه کنیم زیرا انجیل کالم غایى و مقدس بیش از یک طریق بنظر مىکتاب

گوید که خدا همه مخلوقات را براى هدفى آفرید و باشد. انجیل به روشنى به ما چنین مىدا به انسان مىکامل خ
توانیم کند. ما با مطالعه انجیل بروشنى نمىنیز اینکه او قدرت خود را برخلقت خود، توسط کالمش اعمال مى

توانیم . همچنین با مطالعه انجیل نمىبفهمیم که آفرینش در شش مرحله بیست و چهارساعته بوقوع پیوسته است
دریابیم که این امر در شش مرحله بیست و چهارساعته بوقوع نپیوسته است. درواقع مسأله این نیست که آیا 

کند. کند یا خیر، بلکه مسأله این است که حقیقت را چگونه بیان مىمقدس حقیقت را بیان مىکتاب
توانیم حقایقى را ) ما مى2، پیدایش باب 1د آفرینش (پیدایش باب از دو روایت کتاب پیدایش در مور
دهند. آفرینش صرفاً به مسأله آغاز آفرینش مربوط مقدس را تشکیل مىاستنباط کنیم که بخشى مهم از پیام کتاب

زهاى انداکند. دو روایت از آفرینش چشمشود بلکه هدف آفرینش و نیز روابط حاکم بر آن را نیز بیان مىنمى
دهند و نمایانگر آفرینشى هستند که هماهنگى کامل در آن وجود دارد. متفاوتى از یک واقعیت واحد ارائه مى

منظور از هماهنگى این است که تضاد و تخاصم بین بخشهاى متفاوت نظام آفرینش وجود ندارد. روایات 
ى، نیکویى و مفاهیمى مشابه را امورى مقدس پیوسته این تمایل ما را که مفاهیمى چون هماهنگى و همسازکتاب

گوید که ساختارى براى آفرینش وجود دارد برد. روایات کتاب پیدایش به ما مىبدیهى تلقى کنیم زیر سؤال مى
) و سپس در چارچوب 1که نخست در چارچوب عناصر اساسى جهان و رابطه آنها با یکدیگر (پیدایش باب 

گر، بیان شده است. در نخستین روایت کتاب پیدایش، خدا پیوسته در هر وجود انسانها و روابط آنها با یکدی
دارد که کل ). و در نهایت نیز اعالم مى2521181210:1کند (پیدایش قدم از آفرینش نیکویى آن را تصدیق مى

رد توان مالکهایى بدیهى و مستقل را در مو). خارج از وجود خدا نمى31:1است (پیدایش » بسیار نیکو«خلقت 
هماهنگى و نیکویى درنظر گرفت که خدا آفرینش خود را برمبناى آنها انجام داده باشد. خدا که منشأ هماهنگى 
و نیکویى است، باید با بوجود آوردن یک نظام که بیانگر هماهنگى و نیکویى وجود خودش است، این مفاهیم 

را تعریف کند. 
است چون خدا خودش چنین فرموده است. نظم به معناى بنابراین نظام نیکوى جهان از این جهت نیکو

وجود عملکرد صحیح براى همه مخلوقات و رابطه صحیح بین آنها است که نتیجه عملکرد صحیح هریک از 
باشد. نظم به معناى وجود ترتیب و مرتبه نیز هست. آفریننده جهان صاحب و خداوند همه مخلوقات آنها مى

کند. پس از خدا انسان در مرتبه بعد قرار دارد که به ط کالمش بر آنها اعمال مىاست و خداوندى خود را توس
شود. بنابراین نیکویى و هماهنگى مفاهیمى او سرورى و حکمرانى بر جهان آفرینش از سوى خدا تفویض مى



5

توانند هستند که پس از اینکه خدا روابطى بین خود آنچه که آفریده است برقرار نمود، تنها توسط خدا مى
تعریف شوند. 

بخش خودش معناى نیکویى را بعدها، پس از اینکه قوم اسرائیل در پرتو مکاشفه خدا در مورد فیض نجات
درك کردند، روایات مربوط به آفرینش به او یادآورى کردند که خدا تنها سرمنشأ نیکویى است و تنها کسى 

فه همچنین شهادتى در این مورد است که اختالل در شود. این مکاشاست که نیکویى توسط وى تعریف مى
نفسه در نظم طبیعى امور وجود نداشت و بیانگر شود، فىمقدس بروشنى دیده مىروابط که در تاریخ کتاب

خصوصیت خدایى نیست که همه چیز را نیکو آفرید. 
یا اداره مستمر جهان » عنایت الهى«کند. این خدا نه تنها جهان را آفریده است بلکه بر آن حکمروایى نیز مى

P{توسط آفریننده آن، یکى از ویژگیهاى بارز درك - P Providence{
تواند مانع تحقق آن بشود. خدا با مقدس از هدف غایى خدا است که هیچ عاملى، حتى گناه نیز نمىکتاب

کند. آفتاب، ماه و را حفظ مىبرقرارى ارتباط بین همه امور و با مشخص نمودن عملکرد آنها، نظم امور 
). انواع مختلف گیاهان و جانوران 14:1-19کنند (پیدایش ستارگان شب و روز و فصول سال را تنظیم مى

اى انعکاس صورت خداست و ). وجود انسان بگونه24-25، 11:1-13شوند (پیدایش زادوولد نموده و تکثیر مى
). حیات انسانى توسط آزادى و نیز محدودیتها و 26:1- 30کند (پیدایش بر جهان آفرینش فرمانروایى مى

شود. تنها خدایى که پیوسته در حال حکمرانى بر جهان مرزهایى که خدا براى آن مقرر داشته، تعریف مى
روزى که از آن خوردى هرآینه «تواند در مقابل انکار حاکمیت خود هشدار بدهد و بگوید: آفرینش است مى

).15:2-17(پیدایش» خواهى مرد

خدا توسط کالمش 
ها برقرار نمود. روابطى منظم بین همه امور و پدیده

خدا توسط کالمش 
کند. برقرارى نظم را در جهان پیوسته حفظ مى

کندخدا آفرینش خود را محبت مى

کنند و توضیح روایات خلقت در مورد وجود خدا یا اینکه وى چگونه از ازل وجود داشته است بحث نمى
تواند بگوید که وجود دارد. دهند. وجود خدا بعنوان تنها وجود ازلى بمعناى این است که تنها اوست که مىنمى
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کالم او بشکلى بدیهى و خودآشکار کالم توان ثابت کرد یا آزمود و به همین دلیل است که کالم خدا را نمى
خود او است. به همین شکل جهان آفرینش نیز بشکلى بدیهى جهان او است. کالم خدا و جهان آفرینش بیانگر 
این هستند که خدا وجود دارد. شاید شما از این سخنان چنین نتیجه بگیرید که هنگامى که یک غیرمسیحى از 

کالم او «شما فقط کافى است به او جواب دهید که » انم که خدایى وجود دارد؟توانم بدچگونه مى«شما پرسید: 
البته این پاسخ، پاسخى دقیق است اما یک غیرمسیحى را به دالیلى » کنند.و جهان آفریده او وجود او را ثابت مى

کند. که بعداً به آنها خواهیم پرداخت، راضى نمى
چیز را آفرید و آنها را در چارچوب روابطى ثابت و منظم قرار داد و بنابراین آفریننده خودآشکارگر همه

و همانا بسیار «توانیم معناى این کلمات را بفهمیم؟ اعالن نمود که آنچه وى انجام داده نیکو است. ما چگونه مى
ه جهانى بود اند یعنى به قومى که متعلق باین کلمات توسط قوم اسرائیل و خطاب به او نوشته شده» نیکو بود.

رسید. با توجه به این داد و پیام محبت خدا به گوش او مىکه پس از ورود گناه به جهان هستى خود ادامه مى
آفرینش خدا که بدون هیچگونه زور و اجبارى صورت گرفت و سپس تصدیق آفرینش تر، عملانداز وسیعچشم

ق و آکنده از محبت خدا نسبت به جهان آفریده ، نشانگر تعهد عمی»بسیار نیکو«از سوى وى با گفتن کلمات 
آید، خود متن بروشنى بیانگر تعهد پرمحبت خدا خودش است. در متنى که بالفاصله بدنبال باب اول پیدایش مى

شود. در مقدس آشکار مىو توجه مداوم او نسبت به آفرینش نیست و این موضوع بعدها در متون دیگر کتاب
در ابتدا خدا آسمانها و «گوید: توان دید که مىپیدایش بلکه در ابتداى آن مى1از باب واقع این امر را نه بعد

»زمین را آفرید.
آفریند خدایى است که حکمروایى نیز رسد که خدایى که مىدرك این موضوع چندان مشکل بنظر نمى

ر نرفته و بعدها در آن بکار مقدس بکااصطالحى است که از ابتدا در کتاب» ملکوت خدا«کند. اصطالح مى
آید. اندیشیم، در ذهن ما بوجود مىگرفته شده است، اما ایده آن بالفاصله پس از اینکه ما در مورد آفرینش مى

عمل خدا در آفرینش که تحت هیچ زور و اجبارى صورت نگرفت و نیز حکمروایى و حاکمیت مستمر او بر 
مقدسى است که من چند صفحه پیش به آن اشاره کردم یعنى کتابکل آفرینش، بیانگر اصلى حیاتى در الهیات

این اصل که خدا از خلقت خود متمایز است. ما هرگز نباید تصور کنیم که ما یا طبیعت بخشى از خدا هستیم. 
خدا نیز بخشى از طبیعت و فرآیندهاى آن نیست. بنابراین او در بند و محدوده قوانین و ترتیباتى نیست که به 

گوییم. با توجه به تمایز بین خدا و جهان آفریده او که وى بر آن تسلط کامل دارد، مسأله ها قوانین طبیعت مىآن
توان درك نمود. معجزات را مى
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توانیم ملکوت خدا را مقدس که تاکنون بررسى کردیم، چگونه مىاینکه ما با توجه به قسمتهایى از کتاب
رگیرنده روابطى است که وى بین خود و همه موجودات مخلوق بوجود آورده توصیف کنیم؟ حکمرانى خدا درب

است. به عبارت دیگر خدا، قوانین را براى کل هستى مقرر داشته است. هر دو روایت آفرینش، انسان را بعنوان 
کوت خدا بر هند. بنابراین محور ملاى یگانه با او دارد نشان مىمحور توجه خدا و نیز بعنوان موجودى که رابطه

چرخد. انسان مطیع خدا است و به همین سان بقیه مخلوقات نیز مطیع او هستند و حول رابطه خدا با قومش مى
اند. ملکوت الهى بدین معناست که خدا در جهان مادى برقوم خود مندى انسان از آنها بوجود آمدهبخاطر بهره

کند.مقدس تغییر نمىدر کتابکند. این درك اساسى از ملکوت خدا هیچگاهحکمرانى مى

نیکویى خلقت:
آمیز و مستمر بر کل در جهانى که خدا براى قوم خودش بوجود آورده است، وى با توجه و تعهد محبت

کند. و این معناى ملکوت خدا است. خلقت، برقوم خودش حکمرانى مى

انسان در صورت خدا 

کته اشاره شده است که انسان به صورت خدا آفریده شده است: پیدایش در عهدعتیق تنها سه بار به این ن
27ù26:1 گویند که منظور از این امر چیست. در پیدایش . هیچکدام از این قسمتها دقیقاً به ما نمى6:9و

شود و ) با صورت خدا ربط داده مىDemut) به واژه شباهت (عبرى selemواژه صورت (عبرى 26:1
آفریده شدن انسان به صورت خدا و آنگاه زن 27شود. در آیه رمانروایى انسان بر خلقت مطرح مىآنگاه مسأله ف

توان تعریفى از این امر که به صورت خدا آفریده شود. در هر دو آیه نمىو مرد آفریده شدن انسان مطرح مى
بعنوان دلیلى براى این امر شبیه صورت خدا بودن انسان 6:9شدن چه معنایى دارد، مشاهده کرد. در پیدایش 

شود. شود که چرا قتل انسان جنایتى عظیم محسوب مىذکر مى
کنیم که به مسأله آفرینش انسان به صورت خدا بسیار کم اشاره شده شاید این فکر هنگامى که ما مشاهده مى

دارد. اما مسأله مقدس اهمیت زیادى ندر ذهنمان بوجود آید که این موضوع، موضوعى است که در کتاب
مقدس از انسان بعنوان مقدس مطرح شده است. کتابآفرینش انسان به صورت خدا در اشکال مختلف در کتاب

گوید. سخن گفتن از این موضوع که موجودى که در نظر خدا از شأن و مرتبه واالیى برخوردار است سخن مى
اى است که انسان در نظر خدا شأن و مرتبهانسان به صورت خدا آفریده شده است یکى از طرق نشان دادن

تک انسانها اشاره دارد که الاقل در ارتباط توانیم بگوییم که این صورت به منحصربفرد بودن تکدارد. ما یقیناً مى
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) طریق 26:1شود. گفتن این امر که انسان شبیه خدا است (پیدایش اى که هر انسان با خدا دارد، دیده مىویژه
ى گفتن این امر است که انسان بصورت خدا آفریده شده است. فرمانروایى بر خلقت، تعریف به دیگرى برا

) نیز به مسأله 27:1صورت خدا بودن نیست، بلکه احتماالً یکى از نتایج آن است. اگر جنسیت انسان (پیدایش 
نحصربفرد مطرح باشد زیرا در اى بسیار واال و مدر صورت خدا بودن ارتباط داشته باشد، این امر باید در مرتبه

مخلوقات دیگر نیز مسأله جنسیت و دو جنسى بودن مطرح است. 
بنابراین، مسأله صورت خدا در انسان بیانگر شأن و مرتبه واالى انسان است و نیز بیانگر این امر است که از 

ه حفظ و صیانت خلقت خود ). اگرچه خدا ب5:8نظر شأن وجودى، انسان پس از خدا قرار گرفته است (مزمور 
مند گردیم. توجه دارد اما انسان مرکز توجه او است. جهان خلقت بدین جهت بوجود آمده تا ما از آن بهره

کند. کند، با کل خلقت نیز رفتار مىانسان نماینده کل خلقت است و خدا به همان شکلى که با انسان رفتار مى
شود و او تنها موجودى است شناسد مخاطب واقع مىکه خدا را مىمقدس تنها انسان بعنوان موجودىدر کتاب

که آفریده شده تا آگاهانه از براى خدا زندگى کند. هنگامى که انسان بخاطر ارتکاب گناه سقوط کرد، کل خلقت 
تا نیز همراه با او سقوط کرد. خدا براى اینکه کل خلقت را احیا نماید، توسط پسر خود عمل نمود که انسان شد

انسان را احیا نماید و به او تجدید حیات بخشد. کل خلقت مشتاقانه در انتظار این است که قوم رستگار شده 
خدا در نهایت بعنوان فرزندان کامل شده خدا ظاهر شوند، زیرا در این زمان خلقت نیز از بندهاى خود رها 

ان موجودى که خدا عهد محبت و نجات را ). این نگرش کلى در مورد انسان بعنو19:8-23خواهد شد (رومیان 
کند. پیدایش به انسان داده شده، تصدیق مى2و1اى را که در بابهاى بندد، اهمیت محورىبا او مى

صورت خدا در انسان 
ترین مخلوق که انسان در ارتباطى یگانه با خدا آفریده شده است. خدا همچنین انسان را شخصاً بعنوان عالى

دهد. اف خدا بر او متمرکز است، مخاطب قرار مىاهد

کندانسان مخلوقى که حکمرانى مى

تازد، بیند که برمصدر امور جهان قرار دارد. وى به تنهایى به جلو مىانسان معاصر خود را موجودى مى
اهب زندگى آورد و خودش را مسؤول پیشرفت و برخوردار شدن از موخودش قوانین خودش را بوجود مى

برد. آنچه که ما هستیم و داریم مقدس در مورد خلقت همه این مسائل  را زیر سؤال مىداند. اما آموزه کتابمى
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بخشش خدا است. منحصربفرد بودن نوع انسان نه بخاطر پیشرفت بیشتر او و نه بخاطر توانایى بیشتر او در 
شده است. انسان، آفریده خدا است و این واقعیت را بقاى نسل بلکه بخاطر این است که به صورت خدا آفریده

توان تغییر داد، انکار کرد و یا نادیده گرفت. ما بعنوان مخلوقات خدا در مورد همه چیز به او متکى هستیم. نمى
امان به فرمانروایى و ما نه تنها براى تهیه غذا و تهیه محصوالت دیگر از طبیعت، بلکه براى هر لحظه زندگى

کشیم و قلب ما بعد از یک طپش بار دیگر ت مستمر الهى متکى هستیم. ما در پى یک نفس، نفسى دیگر مىعنای
کند. در طپد و ما از لحظه آتى هستى خودمان بدین علت آگاهیم چون خدا جوهره اصلى خلقت را حفظ مىمى

اگر براى یک لحظه کوتاه طبیعت هیچ قانونى وجود ندارد که وجود آن متکى بر خودش باشد. اگر خدا حتى 
رفت. به همین دلیل کرد، جهان در همان لحظه از بین مىقدرت نگاهدارنده کالمش را در مورد جهان اعمال نمى

کند (تثنیه شود زیست مىاست که انسان نه فقط بوسیله نان بلکه توسط هر کالمى که از دهان خدا خارج مى
به کلمه «کنید). به همین شکل نیز مسیح بعنوان کالم آفریننده خدا مراجعه 24:104-30، همچنین به مزمور 3:8

).17:1(کولسیان » در وى همه چیز قیام دارد«) و 3:1بوده (عبرانیان » قوت خود حامل همه موجودات
این سؤال را مطرح کرده، این سؤال را 8اما انسان چیست؟ ما نیز همچون سراینده مزمور که در مزمور 

دهند. فردى که پیرو نظریه تکامل الحادگرایانه کنیم. اشخاص به این سؤال به طرق مختلف پاسخ مىمطرح مى
داند که در نتیجه گذشت زمان و تصادف بوجود ترین ثمره پیشرفت اَشکال زندگى مىاست انسان را پیچیده

سان را ثمره گذشت زمان و آمده است. فردى که پیرو نظریه تکامل خداباورانه یا نظریه تکامل مسیحى است ان
داند. بعضى از افراد نیز به توصیف برخى از ابعاد انسان چون ساختار جسمانى، دخالت خدا در فرآیند تکامل مى

سازند.پردازند و این ابعاد را عمده مىفرآیندهاى روانى یا روابط اجتماعى او مى
تعریف انسان، تا زمانى که مسأله آفرینش انسان را به دهد که هر تالشى براى روایات آفرینش به ما تعلیم مى

صورت خدا تصدیق نکند، تالشى نابسنده و ناموفق خواهد بود. اگرچه ما تعریفى دقیق از این مفهوم ارائه 
اى ویژه با خدا نداشته باشد، حقیقتاً گوید که انسان تا زمانى که رابطهندادیم، واقعیت شبیه خدا بودن به ما مى

شوند تا زمانى که این واقعیت را درنظر ندارد. همه تالشهایى که براى تعریف انسان بودن انجام مىوجود 
شود وظایف و عملکردهاى انسان است که به انسان گفته مى-اند. عالوه بر این در رابطه خدا نگیرند، نابسنده

در پرتو این واقعیت درك شود. ). جنسیت ما و نیز حاکمیت ما بر خلقت باید 26:1-28او چیست (پیدایش 
جستجوى انسان براى کسب دانش و تکنولوژى و نیز کل پیشرفت فرهنگى ما وظایفى هستند که خدا آنها را به 

ما محول کرده است. 
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انسان بشکل منحصربفردى نسبت به خدا مسؤول است. مسؤولیت به معناى پاسخگو بودن به فردى دیگر 
دهیم. البته چون مسؤولیت خصوصیتى است که اشخاص به درجات مختلف انجام مىبراى کارهایى است که ما 

کنیم معناى آن در ذهنمان مخدوش باشد. اما آن را دارند، ممکن است به همین دلیل هنگامى که به آن اشاره مى
یزان در دانیم هردو به یک مدانیم و شخصى که او را فردى مسؤول مىمسؤولیت مىشخصى که او را فردى بى

برابر خدا مسؤولند. ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، نسبت به خدا مسؤولیم و در این مورد انتخابى نداریم.
آزادى، قلب و جوهره مسؤولیت است. معناى آزادى در روایات آفرینش تعریف شده است. در پیدایش 

د که بارور و کثیر شویم و بر جهان شود. حتى اگر به ما این حکم داده بشواین موضوع نیز مطرح مى28:1
هاى واقعى، دست به انتخابهایى واقعى بزنیم. بدون داشتن آزادى ایم تا بین گزینهحکمرانى کنیم، آفریده شده

هاى براى داشتن انتخابهاى واقعى، حکمرانى کردن غیرممکن است. با توجه به این امر، بسیارى از ترجمه
در متن عبرى ». از همه درختان باغ آزادانه بخور«اند: این صورت ترجمه کردهرا به 16:2مقدس پیدایش کتاب
در این متن » هرآینه خواهى مرد.«گوید: در آن بکار رفته که مى17وجود ندارد و همان ترکیب آیه » آزادانه«واژه 

اى را درختان چه میوهکنیم که آدم و حوا این آزادى را داشتند تا انتخاب کنند که از میوه همهما مشاهده مى
اى خوردند، بعنوان نتیجه این کارشان دیگر هیچ آزادىبخورند. اما اگر آنان از میوه درخت منع شده مى

توانستند داشته باشند. نمى
بنابراین در کنار آزادى و مسؤولیت، بوسیله حکمى که در مورد خوردن از درخت معرفت نیک و بد صادر 

گرفت. هیچ چیز در این متن وجود ندارد که نشان بدهد م و حوا نیز مورد آزمون قرار مىشده بود، اطاعت آد
شود!) واجد خصوصیتى جادویى بوده که هر کسى که از آن میوه این درخت (که هرگز درخت سیب نامیده نمى

عنوان مرز و آورده است. احتماالً خدا این درخت را بخورد، معرفت نسبت به نیکى و بدى را بوجود مىمى
حدى براى نشان دادن تفاوت بین نیکى و بدى قرار داده بود. آدم و حوا بین معرفت نیکى و بدى و عدم 
معرفت آن دست به انتخاب نزدند، بلکه انتخاب آنان این بود که خودشان نیک یا بد باشند. ماهیت این آزمون 

کردند. آنان موجوداتى یکى و بدى معرفت حاصل مىکردند، نسبت به ناى بود که هر انتخابى که آنان مىبگونه
یافتند. خدا نیرو یا قدرتى اخالقى بودند که معناى درست و نادرست را توسط پاسخ شخصى خود به خدا درمى

فاقد شخصیت نیست. اگرچه براى ما مشکل است خدا را وجودى واجد شخصیت و در عین حال بسیار متعالى 
گوید. در واقع منشأ سته از خدا بعنوان وجودى که واجد شخصیت است سخن مىمقدس پیوبدانیم، اما کتاب

باشد. شخصیت انسانى خدا مى
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حکمرانى خدا 
دهیم به خدا پاسخگو هستیم. و صورت خدا در انسان به معناى این است که ما براى هر آنچه که انجام مى

الگوى ملکوت 

در آفرینش و پدیدآیى آسمانها و زمین و کل کائنات و هرآنچه که در آنهاست، قوم خدا درصورتى که تحت 
هدایت پرمحبت خدا و حکمرانى او قرار داشته باشند، اهمیت و نقش محورى دارند اما باید این موضوع را 

دا و فرمانروایى او سپرى کنند. مدنظر داشت که قوم خدا باید زندگى خود را کامالً تحت هدایت پرمحبت خ
اى از ملکوت خدا را در برابر چشمان ما به نمایش زیستند نمونهآدم و حوا که در حضور خدا در باغ عدن مى

دهند، برابر چشمان گذارند. در این روایات پیدایش، روابط اساسى که ساختار جهان و کائنات را تشکیل مىمى
باشد ما م که وجه مشخصه آن پیشرفتهاى عظیم علمى و تکنولوژیک مىشوند. در قرن بیستما ترسیم مى

اند، اصول مقدس در این مورد دیگر قدیمى شدهتوانیم با این فرض که چون اصول مطرح شده در کتابنمى
تواند ما را قادر سازد تا در مورد بعضى از این روابط که در جهان کائنات جدیدى را جستجو کنیم. علم فقط مى

جود دارند، از جزئیات بیشترى آگاه شویم. و
بندى و توصیف را که بنیان شناخت علمى هنگامى که آدم برروى حیوانات نام گذاشت فرآیند مشاهده، طبقه

توانست است، آغاز نمود. اما وى چگونگى رابطه خود را با خدا و یا حتى با جهان را صرفاً توسط مشاهده نمى
این کالم خدا بود که برآدم نازل شد تا به او بگوید که رابطه او با خدا و جهان چگونه کشف کند و دریابد و 

پژوه و مراقب و محافظ پرمهر جهان سازد که وى باید دانشباید باشد. این کالم خدا است که انسان را آگاه مى
کند. آفرینش تفاده مىرویه از جهان سؤاسباشد و نه یک جادوگر یا موجودى که در پى کسب قدرت بشکلى بى

دهد که دانش و آگاهى حقیقى به مکاشفه خدا در کالم او نیازمند است تا به آن جهت بدهد و آن به ما نشان مى
کند که نظریات معاصر را از وارد شدن به ساحت و قلمرو خرافات و جادو باز دارد. آفرینش به ما یادآورى مى

دانند، مدت زمان زیادى است که قى را محصول تصادف مىکه زندگى، شخصیت، محبت و ارزشهاى اخال
اند.قلمرو دانش حقیقى دور شده

الگوى ملکوت خدا چنین است: خدا جهان کاملى را آفریده است که آن را دوست دارد و بر آن حکمروایى 
کند. واالترین شأن و مقام به انسان داده شده است که تنها بخشى از آفرینش است که به صورت خدا آفریده مى
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همانگونه که خدا مقرر داشته است شده است. ملکوت به معناى این است که همه موجودات در جهان آفرینش 
یابند. بشکل کاملى با یکدیگر و با خدا ارتباط مى

ملکوت خدا در جهان آفرینش 
شود. خدا، انسان و بقیه مخلوقات آنگونه که خدا مقرر نموده است با شامل هر چیزى که وجود دارد مى

یابند. یکدیگر ارتباط مى

خدا آفرینش (پدیدآیى) ملکوت 
خالصه 

شود که در آن خدا انسان و بقیه موجودات بشکل کاملى با یکدیگر ارتباط آفرینش به ملکوت الهى منتهى مى
یابند. مى

ملکوت    خدا    انسان    جهان 
خلقت    خدا    آدم و حوا    باغ عدن 

موضوعات اصلى 
حاکمیت خدا 

وسط کالم خدا) تex nihiloآفرینش از نیستى (
انتظام و نیکویى آفرینش 

صورت خدا در انسان 
مسؤولیت انسان در برابر خدا 

برخى کلمات کلیدى 
آفرینش یا پدیدآیى 

حاکمیت 
صورت 
ملکوت 
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راهى که باید پیموده شود 
45:15آدم آخر، اول قرنتیان -آدم 

17:5آفرینش جدید، دوم قرنتیان -آفرینش 
1:21، مکاشفه 13:3، دوم پطرس 17:65آسمانها و زمین جدید، اشعیا -آسمانها و زمین 

توجه داشته باشید که نمودار فوق ملکوت الهى را بصورت شکلى از رابطه بین خدا، قوم خدا و مخلوقات 
مکاشفه ملکوت الهى کند. در فصول بعدى، این نمودار مطابق بادیگر که خدا آن را مقرر داشته است، ترسیم مى

در هر مرحله تاریخ نجات تغییرات و اضافاتى خواهد داشت. بنابراین ما تحول پیشرونده از آفرینش بسوى 
آلى است که برما مکاشفه شده آفرینش جدید در مسیح را مشاهده خواهیم نمود. این نمودار بیانگر آن ایده

شود مگر اینکه ما شخصیت آل منطبق نمىا این ایدهاست، اگرچه بخاطر وجود گناه، تجربه تاریخى هرگز ب
مسیح را داشته باشیم. 

9راهنماى مطالعه فصل 

ترین تعالیم این بابها هستند ذکر کنید. پیدایش را مطالعه کنید. مطالبى را که از نظر شما مهم2و1بابهاى -1
با خدا سخن بگوید یا وجود خودش را درك کند، خدا توسط کالم خود جهان را آفرید. قبل از اینکه انسان-2

کند تا اقتدار کالم خدا را امروزه در مورد خودمان درك خدا با انسان سخن گفت. این امر چگونه به ما کمک مى
کنیم؟

دهد که خدا آفریننده همه مخلوقات است. دالیلى را ذکر کنید که چرا مسیحیان نباید مقدس تعلیم مىکتاب-3
ضوع را نادیده بگیرند. این مو
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فصل دهم 

سقوط 

A W .و ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستى این سنگ را بگو تا نان گردد
)3:4- 4کند. (لوقا عیسى در جواب وى گفت مکتوب است که انسان فقط به نان زیست    نمى

زیرا رئیس کهنه نداریم که نتواند همدرد ضعفهاى ما بشود بلکه آزموده    شده در هرچیز به مثال ما بدون 
)15:4گناه. (عبرانیان 

:   مار حوا را تشویق نمود تا از خدا اطاعت نکند و از میوه 3مقدس، پیدایش باب طرح کلى تاریخ کتاب
نیز داد و او نیز از این میوه خورد. پس از آن خدا با آنان تکلم نمود و ممنوعه بخورد. وى از این میوه به آدم 

برآنان داورى کرد و سپس آنان را از باغ عدن اخراج نمود و به جهانى که به همین شکل تحت داورى قرار 
داشت، فرستاد.

وسوسه 

دهد. چرا یک مار انسان را وسوسه نمود؟ پاسخ بسیارى قرار مىپیدایش، ما را دربرابر سؤاالت بى3باب 
) اما این 2:20، 9:12شود (مکاشفه شرارت از کجا آغاز شد؟ در کتاب مکاشفه مار با شیطان یکسان انگاشته مى

مقدس سرنخى براى حل این مسأله در تابدهد و مشکل بتوان گفت که کامر منشأ شرارت را به ما نشان نمى
در مورد عصیان شیطان در برابر خدا در 12:14-15گذارد. بعضیها بر این باورند که موضوع اشعیا اختیار ما مى

). در 4گوید (آیه باشد. اما این قسمت در واقع در مورد پادشاه بابل سخن مىآسمان، پیش از واقعه باغ عدن مى
شود که چرا شیطان به موجودى شریر تبدیل شد یا چرا در باغ عدن او س به ما گفته نمىمقدهیچ کجاى کتاب

P»{انگارىدوگانه«دهد که به مقدس به ما اجازه نمىدر هیئت مار نمایان شد. باوجود این کتاب - P
Dualism{

نیکویى و بدى و تخاصم و تعارض ابدى بین نیروهاى خوبى و بدى معتقد باشیم. 
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کند، بشکل گفتگوى بین مار و حوا فرآیندى را که توسط آن نژاد انسانى برعلیه اقتدار خالق عصیان مى
کند. در مورد ماهیت دقیق این روایت دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد. بعضیها این روایت را گویایى بیان مى

دانند که اى مىا روایتى نمادین از واقعهدانند، برخیها آن ربشکل لفظى پذیرفته و آن را یک روایت تاریخى مى
در تاریخ بوقوع پیوسته است، برخى دیگر نیز آن را نوعى اسطوره یا تمثیلى از مسأله شرارت که همواره در 

دانند. روایت وسوسه انسان، همانند روایات خلقت، بخشى عجیب و شرایط بشرى ما حضور دارد، مى
توانیم کنیم. بهیچوجه نمىى که ما با این بخش بشکل منفرد برخورد مىمقدس است. هنگاممنحصربفرد در کتاب

کنیم باید انجیل و درك و استنباط روشنى از آن داشته باشیم. بهمین دلیل هنگامى که این بخش را بررسى مى
مقدس را بعنوان راهنما مدنظر داشته باشیم. در تعلیم عهدجدید عناصرى وجود دارند که کل پیام کتاب

دانند. با پیدایش ثبت شده، مى3خصیت و عمل عیسى مسیح را پاسخى به وسوسه و سقوط انسان که در باب ش
یابد که واقعاً وسوسه و سقوطى بوقوع پیوسته باشد که پس از آن توجه به این، انجیل تنها در صورتى معنا مى

شد. ما برطبق گفته پولس در رومیان طبیعت انسان و تاریخ بشرى، بشکل بنیادین دچار تغییر و تحول شده با
باید تصدیق کنیم که حقیقتاً یک انسان، یعنى آدم وجود داشته است که توسط وى گناه و مرگ وارد جهان 12:5

گشته است.
آیا «اینک مجدداً به روایت مار و حوا بازگردیم. مخلوق هوشمند نقشه خود را با سؤالى مذهبى آغاز کرد: 

تا این زمان حوا با امکان بررسى خدا و کالم او روبرو نشده بود. انسانها در » ه است که ...؟خدا حقیقتاً گفت
جهانى که خدا آفریده وجود دارند و براى تعبیر صحیح واقعیت به کالم خدا متکى هستند. در فصل سوم، من 

بنابراین آن بحث را در توانیم حقیقت را بدانیم، مطرح کردماین سؤال را در این چارچوب که ما چگونه مى
کنم. باوجود این، درك این موضوع اهمیت دارد که اگر خدا آفریننده همه چیز باشد، پس او اینجا مطرح نمى

باشد. جدا از حقیقت او حقیقت دیگرى وجود ندارد که وى توسط کالمش به ما سرچشمه تمام حقیقت نیز مى
و از آنجایى که وى تصمیم گرفته است که توسط کالمش با منتقل سازد. خدا داراى قدرت غایى و مطلق است 

تواند استفاده زیادى ما ارتباط برقرار سازد، کالم او داراى اقتدار مطلق و غایى است. شریر از سؤال مذهبى مى
تواند در مورد اقتدار کالم خدا شک و تردید بوجود آورد. بکند زیرا چنین سؤالى مى
مار » آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟«ن سؤال را طرح نمود: بنابراین شیطان نخستی

دانستند که خدا چنین چیزى نگفته است و تنها خوردن از میوه یک درخت ممنوع بود. حوا این و نیز حوا مى
ببرد. در مورد اعتبار کالم جمله را تصحیح نمود اما با انجام این کار به خود اجازه داد که کالم خدا را زیر سؤال

خدا شک و تردید ایجاد شده بود. این تصور در فکر حوا بوجود آمد که نه تنها باید کالم خدا را تحلیل کرد و 
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توانست کالم خدا را ارزشیابى نمود، بلکه اساساً ضرورت دارد که این کار را انجام داد. اما حوا برچه اساسى مى
اى آزمودن کالم خدا باید بر مرجعیت و اقتدارى باالتر از خدا استوار باشد و چنین ارزشیابى کند؟ هر مالکى بر

چیزى غیرممکن است. 
جویى با کالم خدا شکل اینک معارضه» هرآینه نخواهید مرد.«جمله دوم مار عمالً با کالم خدا تناقض دارد: 

(پیدایش » ز آن خوردى هرآینه خواهى مردروزى که ا«گیرد یعنى هنگامى که خدا گفته بود: صریحى بخود مى
اى خودخواهانه داشته است. این امر به معناى شود که در گفتن این سخنان انگیزه). بنابراین خدا متهم مى5:3

داشتنى است و نه قابل اعتماد. این است که وى نه دوست

وسوسه 
توان بعنوان مرجعیت مطلق و به کالم خدا نمىآورد کهبه معناى این است که شیطان این تصور را بوجود مى

منشأ حقیقت براى انسان، اعتماد نمود.

سقوط 

گوید. توان مجدداً در این امر دید که وى دروغهاى خود را در چارچوب و بنیان حقیقت مىنیرنگ مار را مى
) اما فرآیندى که 22:3بشناسند (پیدایش شد که انسانها نیکى و بدى را خوردن از میوه ممنوعه حقیقتاً باعث مى

توسط آن آنان به این هدف رسیدند متضمن عصیان علیه حقیقت و منشأ آن بود. آدم و حوا بجاى اینکه بدى را 
ترین نتیجه این عمل رد کنند و نیک باقى بمانند، تصمیم گرفتند که نیکى را رد کنند و خودشان بد شوند. مهم

نگریستند و کالم او دیگر نه ه خدا بعنوان آفریننده و سرور خودآشکارگر خودشان نمىآنان این بود که دیگر ب
بعنوان حقیقتى خودآشکار و خود بنیاد بلکه در حد و مرتبه کالم مخلوق تنزل یافت. مرجعیت خدا و کالم در 

نگ دیگر مار بنگرید: وى شد. به نیراى نازل قرار داده شد که باید پیوسته توسط مراجعى باالتر آزموده مىمرتبه
پیشنهاد نکرد که انسانها بجاى تسلیم و اطاعت از خدا، تسلیم و مطیع او باشند بلکه فقط خودشان دعوى خدا 

مانست که آنان از ابتدا شیطان را در مورد حقیقت را بررسى و ارزیابى کنند. نتیجه نهایى این امر دقیقاً به این مى
این امر به طریقى بوقوع پیوست که انسان آن را درنیافت. آنان با عصیان علیه خدا نه بعنوان خداوند بپذیرند، اما 

ترین مرجع خود ترین مرجع قرار دادند، بلکه خودشان نیز خود را عالىتنها به شکلى ناآگاهانه شیطان را عالى
سانها قرار داشت سنجیده ساختند. پس از آن، براساس این دیدگاه، حقیقت هر امرى باید براساس آنچه که در ان

شد. بدین معنى آنان تبدیل به خدا شدند. مى
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و بدینسان حوا اقدامى باورنکردنى انجام داد. وى تصمیم گرفت که دیگر به خدا اعتماد نکند. وى از میوه 
یعانه و درخت ممنوعه گرفت و خورد و سپس از این میوه به آدم نیز داد تا بخورد. بخاطر انجام این عمل نامط

توانیم چیزى در مورد آن بدانیم، چشمان آنان باز شد و آنان برهنگى خود را بواسطه عملکرد فرآیندى که ما نمى
دیدند.

). اما چرا آنان چنین کارى کردند؟ 7:3نخستین واکنش آنان این بود که برهنگى خود را بپوشانند (پیدایش 
گذارد. در مورد آدم ود برعلیه خدا، بدن برهنه خود را به نمایش مىامروزه انسان عصیانگر، براى بیان عصیان خ

توانست داشته باشد زیرا آنان زوجى قانونى بودند که فقط متعلق به یکدیگر بودند. و حوا، زنا معنایى نمى
باوجود این، احساس شرم بعنوان نخستین تأثیر گناه برعلیه خدا، معرفى شده است. هنگامى که آدم ترس خود

توانیم احساس شرم را مشاهده کنیم. آیا این داند مجدداً ما مىرا به علت عریان بودن در حضور خدا مى
احساس، نخستین بینش وجدان و نخستین عالمت تعارض بین دارا بودن صورت خدا و ناهنجارى گناه بود؟ 

به معناى انکار جنسیت بعنوان عاملى آیا عصیان انسان برعلیه آفریننده به معناى انکار مخلوق بودن نبود؟ و آیا 
تواند تولید مثل کند، نبود؟ همان گونه که حضور تواند بیافریند بلکه فقط مىکرد او نمىکه به انسان یادآورى مى

کردند، وجود و هستى محدود آنان و جنسیت خدا در باغ عدن بیانگر همان چیزى بود که آنان انکارش مى
ساخت و تصورات آنان را در مورد استقالل خداوارگى، زیر سؤال ه خدا خاطرنشان مىایشان، وابستگى آنان را ب

توان به آسانى نداى وجدان را اى سعى کردند تا خود را بپوشانند اما دریافتند که نمىبرد. آنان بشکل ناشیانهمى
توان فریفت. خاموش نمود و چشمان نافذ خدا را نیز نمى

باال بود اما درواقع اقدام نادرست هولناکى بود زیرا بدیهى بود که این اقدام سقوط پرشى بزرگ بسوى
آمیز باشد. آدم و حوا، ناراضى از انسان بودن خود سعى کردند به الوهیت دست یابند. میل توانست موفقیتنمى

ا از دست بدهند. آنان براى تصاحب مقام و تخت الهى که از آن ایشان نبود باعث شد تا آنان امتیازات خود ر
توانستند باشند دچار ذلت و خوارى شدند. نتیجه این آنان در تالش براى تبدیل شدن به آنچه که هرگز نمى

اى که انسانها همواره براى توجیه گناهان کوچک خود به آن نبود، یعنى همان ویژگى» انسان گشتن«اقدام آنان 
انسان بودن قرار گرفتند، زیرا این وضعیت دیگر متضمن تر ازشوند بلکه آنان در وضعیتى نازلمتمسک مى

رابطه با خدا بر مبناى محبت و توکل نبود. 

سقوط 
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به معناى عصیان کل نژاد انسانى برعلیه خدا توسط عمل تاریخى نخستین نیاى انسانى است. نااطاعتى آنان 
تالشى ناموفق براى تبدیل شدن به خدا بود.

داورى 

م هنگامى که با خدا روبرو شد، زن خود را سرزنش نمود و او نیز مار را سرزنش نمود (پیدایش آد
13ù12:3 بدینسان هردو خدا را سرزنش نمودند و گناه را به گردن او انداختند. آدم، زن را متهم نمود که .(

وجود او بود. حوا گناه را به درواقع کسى بود که خدا او را بعنوان شریک و همدم به او داده بود و خدا مسؤول
گردن مار انداخت که یکى از مخلوقات خدا بود و در مورد او نیز خدا مسؤول بود. اما انسانها براى آنچه که 

آورترین جنایتى که آنان مرتکب شدند این خودشان انجام داده بودند، خودشان مسؤول بودند. نخستین و زیان
را رد نمودند. بود که مرجعیت و اقتدار کالم خدا

باشد. هنگامى که به برخى جزئیات این روایت در مورد داورى خدا بر نااطاعتى انسان مى14:3-24پیدایش 
رسد. براى مثال، معناى لعنت کردن مار چیست؟ بنا به کنیم، درك ماهیت این روایت مشکل بنظر مىتوجه مى

توانست در مورد گناه مسؤولیتى داشته بب که حیوان بود و نمىنظر یکى از مفسرین، خدا مار را احتماالً بدین س
توانست داشته باشد. مار لعنت شد، اما باشد، محاکمه ننمود، در حالى که شیطان هیچ عذرى در این مورد نمى

این امر بیانگر این نیست که وسوسه در باغ عدن گناه نخستین شیطان بود که وى را تحت داورى خدا قرار داد. 
کان دارد که پا نداشتن مار و خاك خوردن او بشکلى نمادین بیانگر لعنتى که برخلقت آمد، باشد. این متن ام

است. همه مخلوقات بشکلى زیر لعنت قرار » ترملعون«گوید که مار از همه مخلوقات دیگر مقدس مىکتاب
شود. ن امر بشکل بارزترى دیده مىگرفتند، اما در وجود مار بعنوان مخلوقى که شیطان توسط وى عمل نمود، ای

شود زیرا عداوت و تخاصم بین ذریت مار معموالً بعنوان نخستین نمونه پیام انجیل اشاره مى15:3به پیدایش 
و ذریت زن بیانگر تخاصم بین مسیح و شیطان است. عهدجدید با اشاره به اینکه خدا شیطان را زیرپاى 

کند. احتمال دارد که تولد پسر دیق مى)، بشکلى اجمالى این امر را تص20:16مسیحیان خواهد سایید (رومیان 
). لعنت شدن مار به معناى برخوردار شدن 4:4خدا از یک زن نیز تحقق بخشنده این پیشگویى باشد (غالطیان 

باشد. نژاد انسانى از فیض و رها شدن از بند عواقب سقوط مى
کند. مسأله این نیست که عرفى مى) درد را بعنوان واقعیت جهان سقوط کرده م16:3داورى بر زن (پیدایش 

ترین رابطه بشرى، یعنى در رابطه زناشویى زن ترین و صمیمانهدرد و رنج جسمانى سهم ما گشت بلکه در عمیق
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و مرد، اختالل و ناهنجارى بوجود آمد. شهوت و قدرت ویژگیهاى انسان سقوط کرده گشت و لذت رابطه 
جنسى با درد و اندوه همراه شد. 

). در جهان خلقت به آدم و حوا تسلط و 17:3- 24شمول و فراگیر بود (پیدایش رى خدا بر انسان جهانداو
حاکمیت بر زمین و همه مخلوقات داده شده بود اما این تسلط به اشکال مختلف توسط خود زمین زیر سؤال 

دید و شاهد عصیان رفت. عصیانگرى که برعلیه قانون عصیان کرده بود برخى از عواقب عمل خود را مى
مخلوقات برعلیه حقوق قانونى خود شد. لعنتى که برزمین آمد در حقیقت لعنتى بر خود آدم بود. پادشاه زمین 
اینک در خاك، دیگر هیچ خادم مطیعى نداشت. آزادى خوردن از همه درختان باغ، جاى خود را به کشمکش و 

ز زمین داد. پس از آن هرجایى که گیاهان تأمین کننده بار براى بدست آوردن نان کفاف روزانه اتالشى مشقت
رویید. سرنوشت انسان این بود روییدند، خاروخس نیز همراه آنان باید مىنیازهاى غذایى انسان با دشوارى مى

که با بازگشت به خاك که از آن سرشته شده بود، زمین را بارور سازد. و باالخره انسان باغ عدن را از دست داد. 
شود. پس یر سقوط و داورى با خارج شدن انسان از مکانى که در آن زندگى حقیقتاً زندگى بود، کامل مىتصو

مقدس بین شد. در روایت کتابنامیدند، زیستن در بطن مرگ محسوب مىاز آن آنچه را که انسانها زندگى مى
آن میوه خوردى هرآینه خواهى اگر از «شود. هنگامى که خدا گفت: مرگ جسمانى و روحانى تمایز دیده نمى

گوید حقیقتاً واقعیت مرگ است. زندگى کردن به معناى زندگى کردن آنچه که این روایت از آن سخن مى» مرد
باشد. هنگامى که این رابطه توسط عصیان قطع شد، محکومیت مرگ به اجرا درآمد اما این در ارتباط با خدا مى

نژاد انسانى، اگر چه مرده بود، اما بشکلى وجود او تداوم داشت و تکثیر محکومیت به معناى نابودى سریع نبود.
شد و صورت خدا تا حدى در او باقى ماند. فیض خدا اجازه داد تا نژاد مرده به بقاى خود ادامه دهد تا اینکه مى

ناپذیر و تنابهدفى بزرگتر در او تحقق یابد. در عین حال، هریک از اعضاى نژاد انسانى در انتظار تجربه اج
آور بود که بخاطر نهایى مرگ بود. تداوم وجود نژاد انسانى و معدوم نشدن آن بیانگر این واقعیت شگفت

نیکویى خدا، انسان در وضعیتى که داشت، نابود نشد. 

داورى :
گناه اولیه انسان باعث گشت تا محکومیت مرگ در مورد انسان اجرا شود. رابطه با خدا قطع شده، تسلط و 

ناپذیر روبرو گشت. اما با وجود داورى الهى، حاکمیت انسان بر جهان زیر سؤال رفته و انسان با مرگى اجتناب
کند. فیض خدا براى نجات انسان عمل مى
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انسانى تعارض در روابط 

گوید که آدم و حوا چه درکى از وضعیت سقوط کرده خود داشتند. خارج از روایت کتاب پیدایش به ما نمى
پیدایش، 4). باب 251:4خوانیم که هر دو بیانگر ایمان هستند (پیدایش باغ عدن ما دو گفته از حوا را مى

دهد. قائن از پذیرفتن حکم خدا که هدیه او نى نشان مىگناهکار بودن انسان و نتیجه منطقى آن را در روابط انسا
را نپذیرفت ولى هدیه برادرش را پذیرفت، امتناع نمود. واکنش وى این بود که نسبت به هابیل خشمگین شد و 

شود. در این او را کشت. بدینسان تعارض و تخاصم در روابط انسانى نتیجه قطع شدن رابطه با خدا معرفى مى
شود. براى پذیرفته شدن هدیه هابیل ابر فیض خدا نسبت به دیگرى، خشم و غضب ظاهر مىروایت در بر

تر مفهوم آن را مهم» قدرت مطلق فیض«توان توضیح دقیقى داد و همه تالشهاى ما براى توضیح و تبیین نمى
اقعیت که کند. این وخواهد رحمت کند، رحمت مىتوان گفت که خدا بر هرکسى که مىسازد و فقط مىمى

سازد. ) وجود واقعیت فیض را باطل نمى4:11گذرانید (عبرانیان » با ایمان«هابیل هدیه خود را 
فیضى که به هابیل نشان داده شد نمونه نیکویى خداست که در طى قرون به زنان و مردان نشان داده شده 

ایزى واقعى بین کسانى که این فیض را است. این امر قائن را خشمگین نمود و نتیجه این خشم بوجود آمدن تم
کنند، گشت. این تمایز بخشى اساسى از مکاشفه الهى در کنند با کسانى که این فیض را دریافت نمىدریافت مى

گرایى جابرانه اشتباه گرفته شود. نخستین نباید با سرنوشت» قدرت مطلق فیض«مقدس است. باوجود این کتاب
). زمین 11:4-12اى بود که بر آدم شد (پیدایش ار گرفت و داورى وى مشابه داورىقاتل تاریخ، مورد داورى قر

در برابر او سربه مخالفت برداشت و وى از سرزمینى که موطن او بود، به بیرون رانده شد. در زندگى قائن 
انسانهاى دیگر در جویى اى بر او گذاشت تا او از انتقامتوان مشاهده کرد زیرا خدا نشانهرحمت خدا را نیز مى

توانست در این باره ) اما او به هرحال سزاوار این محافظت نبود و هیج ادعایى نمى15:4امان باشد (پیدایش 
کند تا نژاد انسانى نابود نشود. کنند فیض الهى عمل مىداشته باشد. در مورد اشخاصى نیز که توبه نمى

رسد که قائن به منظور حفاظت آنان از خدا بود. بنظر مىوجه مشخصه نسلى که از قائن بوجود آمد دورى
مقدس شهرها عمدتاً از خود در برابر کسانى که قصد کشتن او را داشتند، شهرى را بنإ؛صئئ  نمود. در کتاب

بیانگر ضعف انسان هستند. سدوم و عموره، شهرهاى مصر و کنعان و باالخره بابل و روم همگى نشانگر شدت 
خدایى و الحاد انسان هستند. وجود جامعه انسانى بخودى خود پدیده نادرستى نیست اما بىو حدت یافتن

استفاده از این جوامع بعنوان راه فرارى از ادعاى خدا در مورد حاکمیت و فرمانروایى بر جهان، امرى نادرست 
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شد که پسر خدا در آن شد، اما این شهر تبدیل به شهرى است. شهر اورشلیم یا صهیون شهر خدا قلمداد مى
محکوم به مرگ شد. تنها اورشلیم آسمانى که معمار و سازنده آن خداست، جامعه انسانى را در ارتباطى کامل با 

دهد. حاکمیت خدا قرار مى
خورد در نسلى که از قائن بوجود آمد، اهلى کردن حیوانات، هنر و موسیقى و خشنونت به چشم مى

امر دلیلى دال بر نیکویى خدا یا فیض عمومى وى است که جهان اشخاص ملحد را که ) این 17:4-24(پیدایش 
شود. جامعه، اهلى ساختن حیوانات و هنر بخودى خود زنند، نیز شامل مىپیوسته دست به شرارت مى

ن دهند، ایشوند، اما همانگونه که مسائل اجتماعى و محیطى ما نشان مىآمیز محسوب نمىهایى شرارتپدیده
آمیز بکار گرفته شوند. توسط فیض خدا، جامعه انسانى به بقاى خود توانند براى مقاصد شرارتامور بالقوه مى

سازند، وجود دارند. دهد اما در بطن این جامعه نهالهاى خود ویرانگرى که روابط انسانى را نابود مىادامه مى
خاص است، اما این فیض فیضى نیست که قومى این فیض، فیضى براى محافظت نژاد انسانى براى مدت زمانى

اى نزدیک داشته باشند. را نجات دهد و آنان را قادر سازد تا با خدا رابطه

روابط انسانى 
بعنوان نتیجه مستقیم رابطه مضمحل و مخدوش ما با خدا، مضمحل و مخدودش گشت. تعارضات موجود در 

دا هستند. روابط انسانى منعکس کننده تعارض ما با خ

شرارت انسان 

دهد. پسران شروع به ازدواج با دختران انسان کردند و پیدایش نقطه اوج شرارت انسانى را نشان مى6باب 
پیدایش دشوار است ) ترجمه و تفسیر این قسمت کوتاه کتاب1:6-4این امر باعث داورى خدا شد (پیدایش 
تواند به معناى کوتاه شدن طول مدت سال ایام زندگى مى120بودند؟) (پسران خدا و دختران انسان چه کسانى 

تواند به مدت زمانى که سال عمر کردند). این امر همچنین مى777و لمک 969حیات انسانها باشد (متوشالح 
به نابودى جامعه انسانى توسط طوفان باقى مانده بود، اشاره داشته باشد. 

محزون شد که چرا انسان را برزمین آفریده است، وضعیت انسانها واقعاً بسیار هنگامى که خدا در دل خود
دهد که معناى ازدواج پسران خدا و دختران انسان هر چه که ) این امر نشان مى5:6- 7بد بوده است (پیدایش 

ت. من در باشد، شرارت در جهان رو به افزایش بود. درك واقعه داورى الهى بشکل طوفان نیز بسیار مشکل اس
کنم یعنى مسائلى از قبیل اینکه طوفان از شود اشاره نمىاینجا مشکالت تاریخى که غالباً در مورد آنها بحث مى
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اند. منظور من در نظر جغرافیایى چه وسعتى داشت و از نظر زمین شناختى چه شواهدى براى ما برجاى مانده
نیز بعنوان یک واقعیت و بعنوان داورى خدا برگناه اینجا درك معناى الهیاتى طوفان است. مرگ پیش از آن

وجود داشت. خدا طوفان را نفرستاد تا نشان دهد که فیض خود را از انسان بازداشته است، زیرا نوح براى حفظ 
نژاد انسانى و نجات قومى براى خدا، در حضور خدا فیض یافته بود. همچنین همانگونه که تاریخ بشر پس از 

دهد، طوفان مسأله شرارت انسانى را حل نکرد. طوفان نشان مى
کنند که خدا مرگ و نابودى را بر مقدس چنین روایاتى را مطالعه مىبسیارى از اشخاص هنگامى که در کتاب

شوند. در چنین مواردى باید دقیقاً درك نمود که چنین کند، دچار خشم و عصبانیت مىجهانیان نازل مى
مقدس همواره از این مجازاتها بعنوان تجلى عدالت خدا سخن اند زیرا کتابیلى نازل شدهمجازاتهایى به چه دال

اند. داورى خدا توسط طوفان بدین اند، همیشه سزاوار آن بودهگوید، اشخاصى که متحمل این مجازاتها شدهمى
اما ناشایست از معنا تجلى عدالت او بود چون در این رخداد عمل فیض خدا در رهایى گروهى برگزیده 

توانیم فرض را بر شود. طوفان باعث نشد تا بدى و شرارت از جهان رخت بربندد و ما نمىاشخاص دیده مى
این بگذاریم که هدف طوفان نیز این امر بود. این طوفان یکى از مجازاتهاى تاریخ بشرى بود که سرنوشت 

مقدس توان درك نمود. در کتابیت نجات را مىدهد و در پرتو آن ماهنهایى انسانیت عصیانگر را نشان مى
هاى مکمل عمل خدا در برقرارى ملکوت او هستند. ناپذیر بوده و جنبهنجات و داورى از یکدیگر جدایى

داورى خدا 
یابد: وقایع پس از صادر شدن نخستین مجازات مرگ در مورد آدم و حوا و اخراج آنان از عدن، ادامه مى

دهنده وضعیتى است که مقدس، بیانگر داورى نهایى بوده و نشانو مجازات در تاریخ کتابمربوط به داورى
دهد. خدا ما را از آن نجات مى

ملکوت و سقوط 

هدف غایى خدا در مورد ملکوتش بدین معناست که وى محبت خود را از جهان سقوط کرده باز نداشته 
تل شدن همه روابط در جهان آفرینش و نیز رابطه بین خدا و جهان شده است. باوجود این، گناه انسان باعث مخ

تواند او را از تحقق هدفش باز دارد. اما است. خدا کماکان حاکمیت مطلق دارد و حتى عصیان نیز هرگز نمى
باید بین حاکمیت خدا بر جهان سقوط کرده و ملکوت خدا تمایز قائل شد. ملکوت خدا حاکمیت خدا در 

خاص است که در آن همه روابط کامل هستند. در جهان سقوط کرده، شرایط درست نقطه مقابل قلمرویى
شود چون خدا توسط نجات رابطه صحیح را بین ملکوت الهى است. تنها توسط نجات ملکوت الهى برقرار مى
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سط آن این مقدس تومقدسى است تا طریقى را که کتابسازد. این وظیفه الهیات کتابموجودات برقرار مى
سازد، توصیف نماید. رخداد را مکشوف مى

عصیان انسان 
باعث شد تا همه روابط در ملکوت خدا درهم بریزند. خدا، انسان و بقیه موجودات دیگر به آن شکلى که خدا 

درنظر گرفته داشت با یکدیگر ارتباط نداشتند. 

سقوط (انحطاط)
خالصه 

عصیان انسان برعلیه خدا باعث شد تا جهان آفرینش و نظم حاکم بر آن، دیگر با ملکوت الهى منطبق نباشد. 

ملکوت    خدا      انسان    جهان
آفرینش    خدا    آدم و حوا   باغ عدن

سقوط

موضوعات اصلى 
وسوسه

نااطاعتى
شودانسان به موجودى خودمحور و نه خدا محور تبدیل مى

داورى و مرگ
مختل شدن هم روابط در جهان
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فیض خدا 

برخى کلمات کلیدى 
سقوط
داورى
مرگ

فیض 

طریقى که باید پیموده شود 
1:4- 12وسوسه مسیح، لوقا -وسوسه قوم اسرائیل -وسوسه آدم 

9:12شیطان ، مکاشفه - مار 
1:22- 6، مکاشفه 1:47-12، حزقیال 7:8-9بهشت بازیافت شده، تثنیه -بهشت گمشده 

11:20-15، مکاشفه 15:7-23داورى نهایى، متى - داورى 

10راهنماى مطالعه فصل 

داد تا بر علیه خدا عصیان را مطالعه کنید و به مراحلى که شیطان توسط آنها انسان را فریب3پیدایش باب -1
کند، توجه کنید. 

ما به چه معنا انسانیت خود را در سقوط از دست دادیم؟-2
سقوط چگونه برهماهنگى روابط که از بدو پیدایش وجود داشت، تأثیر گذاشت؟-3
چگونه فیض خدا در کنار داورى الهى خود را نشان داد؟-4
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فصل یازدهم 

نخستین مکاشفه کفاره 

A W    37:24لیکن چنانکه ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود (متى.(
). 7:11به ایمان نوح ... دنیا را ملزم ساخته وارث آن عدالتى که از ایمان است    گردید (عبرانیان 

.    قائن و هابیل خارج از باغ عدن از آدم و حوا بدنیا 11تا 4مقدس، پیدایش بابهاى طرح کلى تاریخ کتاب
و وى را شیث نام نهاد. در نهایت نژاد انسانى آمدند. قائن هابیل را به قتل رساند و حوا فرزند دیگرى آورد

آنقدر شریر شد که خدا تصمیم گرفت توسط طوفان هر موجود زنده را نابود کند. نوح و خانواده او، همانگونه 
که خدا به آنان حکم نموده بود کشتى عظیمى ساختند و نجات یافتند. نژاد انسانى که هنوز دچار تفرقه و تشتّت 

ى نشان دادن قدرت خود دست به اقدامى ملحدانه زد و سعى نمود برجى بنا کند. خدا با متفرق نشده بود، برا
ساختن آنان و مغشوش و متکثر کردن زبانشان، این تالش آنان را عقیم نمود. 

تعهد خدا 

اى دال انهمقدس نشدهد. در کتابخدا بخاطر تعهدى که نسبت به خلقت خود دارد، گناهکاران را نجات مى
توان یافت که خدا جهان را بشکلى آزمایشى آفرید یا اینکه آن را آفرید تا پس از گذشت مدت زمانى براین نمى

) آنچه را که آفریده بود، تصدیق 31:1آن را از بین ببرد. هنگامى که خدا دید که همه چیز نیکوست (پیدایش 
رود، تعهد خدا نسبت ى که روایت خلقت کمى جلوتر مىکرده و جهان آفرینش را مورد محبت قرار داد. هنگام

شود. عصیان انسان باعث شد تا انسان و جهان تحت مجازات الهى قرار گیرند اما به خلقت خود روشنتر مى
خدا جهان را بیکباره نابود نساخت. خدا نظم را در جهان و جامعه انسانى حفظ نمود و شروع به مکشوف 

بود ساختن گناه انسانى نمود. نمودن نقشه خود براى نا
در باغ عدن دو درخت وجود داشت که در وسط این باغ قرار گرفته بودند. این دو درخت، درخت حیات و 
درخت معرفت نیک و بد بودند. انسان فقط از خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد منع شده بود. ما چنین 

دانى است. اگر آنان در فهمیم که خوردن از درخت حیات براى آنان میسر و این درخت نماد حیات جاومى
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کردند اطاعت آنان از خدا به شکل نمادین برخوردار شدن از میوه درخت حیات برابر وسوسه کننده مقاومت مى
شد. هنگامى که آنان توسط نااطاعتى معناى نیکى و بدى را دریافتند، دیگر اجازه استفاده از میوه درخت بیان مى

غ عدن اخراج شدند. باوجود این درخت حیات باقى ماند و اگرچه این حیات به آنان داده نشد و آنان از با
مقدس نیست اما در حکم نماد حیات جاودانى براى کسانى است که نجات درخت مضمونى برجسته در کتاب

کند. اما این امر ). خدا با محروم ساختن گناهکاران از حیات جاودانى، آنان را مجازات مى7:2اند (مکاشفه یافته
ر عین حال بیانگر رحمت خدا نیز هست بدین معنا که ملکوت خدا مستلزم از بین رفتن هرگونه عصیان است. د

شود که چگونه، اما خود عمل مجازات نشانگر تعهد خدا نسبت به انسان است زیرا اگرچه به ما گفته نمى
اهند کرد. بخشى از نژاد انسانى براى همیشه، بعنوان یار و مصاحب خدا با او زندگى خو

پس از مرگ هابیل توسط قائن، آدم و حوا صاحب فرزند دیگرى شدند که او را شیث نامیدند (پیدایش 
). حوا دریافت که خدا بجاى هابیل فرزند دیگرى به آنان بخشیده است. درواقع شیث بعنوان شهادتى در 24:4

ادل را گرفت. وى نیاى نسل جدیدى از انسانها کرد، جاى هابیل عمورد نیکویى خدا که در نژاد انسانى عمل مى
شد. در این زمان انسانها شروع به خواندن نام خداوند کردند بود که توسط آنان برکت خدا نصیب جهان مى

زیستند، براى ). هم قائن و هم هابیل که نخستین نسل انسانهایى بودند که خارج از باغ عدن مى26:4(پیدایش 
. این امر بیانگر این است که مجازات الهى حس واقعیت حضور خدا و نیاز به ارتباط با او خدا قربانى گذرانیدند

را در انسان از بین نبرده بود. نسل شیث با خواندن نام خدا شروع به پرستش او نمودند. خواندن نام خدا به 
ایام انبیا این امر به معناى بیان توکل و اطمینان به خدایى است که شخصیت خود را مکشوف نموده است. در 

).32:2معناى ایمان به خدا به جهت رستگار شدن بود (یوئیل 
پیدایش بعنوان نسل 5این نسل خداپرست که در عین حال گناهکار نیز بود، یعنى نسل شیث، در باب 

ود و تنظیم اى انتخاب نمرسد که نویسنده این روایت مطالب خود را بگونهشود. بنظر مىشرعى آدم توصیف مى
اى مستقیم کرده است که اهمیت الهیاتى این نسل را براى ما روشن سازد. از آدم تا نوح، توسط شیث رابطه

پیدایش در تقابل است. 4خداى قائن در باب وجود دارد و کل این نسل با نسل بى

تعهد خدا نسبت به خلقت 
سلى از انسانها است که تحت محبت خاص و در حفاظت و صیانت از نژاد انسانى و بوجود آوردن ن

بخش خدا هستند. نجات

نوح و عهد 
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هاى ها، واژه) که این واژه6- 9شوند (پیدایش در روایت نوح، دو واژه مهم براى نخسیتن بار مطرح مى
در نظر هستند. هنگامى که انسان بخاطر شرارت خود، خشم و غضب خدا را برانگیخت، نوح » عهد«و » فیض«

رفت. به عبارت دیگر نوح به هر شکلى خدا التفات یا فیض یافت. نوح فردى عادل و پاك بود که با خدا راه مى
کرد. هنگامى که به او حکمى ویژه در مورد ساختن کشتى رسید، با ایمان به آن زندگى مىکه کالم خدا به او مى

چرا باید چنین کشتى بزرگى را بسازد، اما از این امر داده شد اگر چه دلیل آشکارى براى او وجود نداشت که 
اش از طوفان نجات یافتند. در اینجا فیض اطاعت نمود. هنگامى که دلیل این امر بر وى آشکار شد او و خانواده

خدا نوح «معنایى بیشتر از اینکه » نوح در نظر خدا التفات یافت«بروشنى توضیح داده نشده است. عبارت عبرى 
دهد خدا براى شخصى که ندارد. در اینجا اهمیت این عبارت در این است که نشان مى» داشتت مىرا دوس

دهد. عادل بودن نوح صرفاً در کنار فیض خدا دهد و چگونه او را نجات مىدارد چه کارى انجام مىدوست مى
یا اینکه چون وى فردى شود و هیچ توضیحى در مورد اینکه آیا عادل بودن وى نتیجه فیض خدا بود ذکر مى

شود که مقدس این موضوع آشکارتر مىعادل بود در نظر خدا فیض یافت، ذکر نشده است. در متون بعدى کتب
فیض خدا علت عادل شدن اشخاص گناهکار است. بدینسان فیض خدا نحوه برخورد خیرخواهانه خدا با 

کسانى است که شایسته آن نیستند. 
لیکن عهد خود را با تو استوار «گوید: گوید چگونه از طوفان بگریزد به وى مىح مىخدا هنگامى که به نو

). این نخستین اشاره به واژه عهد است. این واژه در 18:6(پیدایش ...» سازم و به کشتى درخواهى آمد مى
رود. در زندگى شود که براى بیان رابطه بین خدا و قوم او بکار مىاى کلیدى تبدیل مىمقدس به واژهکتاب

اى است که در مورد توافقى که بین دو شخص در مورد تعهدشان نسبت به برخى مسائل روزمره واژه عهد واژه
توانیم کند و اثرات آن چیست مىرود. اما ما فقط با دیدن اینکه عهد خدا چگونه عمل مىوجود دارد بکار مى

معناى آن را درك کنیم.
اش از مرگ و مقدس، بیانگر تعهد خدا در مورد نجات دادن نوح و خانوادهر کتابنخستین اشاره به عهد د

توان گفت که بطور ضمنى این نابودى است. این نجات دروهله نخست حیات ابدى را همراه خود ندارد، اما مى
ر عهدعتیق شود، دمفهوم نیز در آن مستتر است. حیات ابدى، به آن شکلى که در عهدجدید از آن سخن گفته مى

مقدسى تحول مفهوم نجات را بشکلى که در مطرح نشده است. ما در این بررسى کلى خود از الهیات کتاب
شود، بسوى درك عهدجدید از حیات ابدى، عهدعتیق بیان شده است و به وقایع تاریخى این زندگى مربوط مى
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توانیم آن را بعنوان شکار نشده است اما ما مىتر نجات هنوز آدنبال خواهیم نمود. اگرچه در این آیه مفهوم کامل
نخستین بیان عهد نجات بدانیم. 

نوح و خانواده او با اطاعت از خدا، توکل و اطمینان خود را به کالم خدا نشان دادند. آنان همراه با حیواناتى 
دادند. هنگامى که امه مىاى منحصربفرد با خدا به هستى خود ادکه در جهان کوچک شناورشان بودند، در رابطه

آنان به جهان جدید گام گذاشتند، خدا وعده داد که اگرچه در انسان و از جمله در نوح کماکان بدى و شرارت 
). خدا همانند آدم نوح را 21:8وجود دارد اما وى دیگر هرگز توسط طوفان دنیا را نابود نخواهد نمود (پیدایش 

). سپس دومین اشاره به عهد 1:9- 3و بر آن تسلط داشته باشد (پیدایش سازد که زمین را پر بسازدمخاطب مى
شود که هرگز مجدداً توسط طوفان جهان را نابود ) که توسط آن خدا متعهد مى8:9-17شود (پیدایش مطرح مى

نکند. 
اى و رابطهدارد شود، خدا قدم نخست را برمىدر هردو مورد سطور فوق که بین خدا و انسان عهد منعقد مى

نامد و اگر چه مى» عهد خود«آورد که به خیر و صالح جهان آفرینش است. او هربار این عهدها را را بوجود مى
این عهدها در جزئیات خود با یکدیگر فرق دارند، باید بگوییم که آنها بیانگر یک عهد به اشکال متفاوت 

یابیم که بخاطر اینکه همه چیزها مقدس داریم درمىباندازى که ما از کل کتاهستند. عالوه بر این، با چشم
دهد تا عصیان اى است که همواره وجود داشته است. خدا اجازه نمىاند عهد بیان رابطهتوسط خدا آفریده شده

انسان باعث شود تا هدف وى در بوجود آوردن قومى خاص خودش در جهانى کامل، از تحقق باز بماند. 

ن آفرینش تعهد خدا به جها
نمونه و نمادى از تجدید حیات و نجات اش پیششود. نجات نوح و خانوادهدر عهد او با نوح نشان داده مى

نژاد انسانى است. این نجات این وعده را بدنبال خود دارد که زمین نیز محفوظ خواهد ماند. 

تقسیم و تمایز در نژاد انسانى 

). 19:9کشتى را ترك کرده و به نیاکان نوین نژاد انسانى تبدیل شدند (پیدایش اش محیط امننوح و خانواده
کند. نتیجه این امر انشقاق و آور نوح و واکنش پسران او را روایت مىمقدس سپس مستى و رفتار شرمکتاب

د. حام، پدر جدایى نوین بین انسانها بود که بواسطه برکت و لعنتى که نوح براى پسران خود طلبید، بوجود آم
). درك این متن 20:9-27کنعان لعنت شد و سام برکت یافت و یافث نیز در برکت سام شریک گشت (پیدایش 

اش از طوفان جان مقدس خالى از اشکال نیست. معناى صریح این قسمت این است که تنها نوح و خانوادهکتاب
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پیدایش بربنیان کالم نبوتى نوح در 10نامه باب سالم بدر بردند و همه ملل دنیا از آنان بوجود آمدند. شجره
مورد سه فرزند خود است. اما چرا جوانترین پسر نوح باید بخاطر گناه پدرش لعنت شود؟ کالم نوح با تاریخ 

توانیم بگوییم که برکت سام به جایگاه شود، چه ارتباطى دارد؟ الاقل مىآینده که در باب ده از آنها اسم برده مى
بندد ه ذریت وى در هدف و نقشه الهى دارند، اشاره دارد. این هدف در عهدى که خدا با نوح مىمخصوصى ک
مرتبط است. 

اند مشکل است. ذکر نحوه تداوم مقدس ذکر شدههاى کتابنامهدنبال کردن ردپاى همه مللى که در شجره
نامه مفصلترى که از دارد. در شجرهذریت سام بیانگر اهمیت خاصى است که این ذریت در هدف و نقشه الهى

ها نامهخورد. در این شجره)، این امر بیشتر به چشم مى10:11-32گیرد (پیدایش سام تا ابراهیم را دربرمى
توان اختالط ذریت نسلهاى دیگر را با ذریت نسل برگزیده مشاهده کرد و این امر بیانگر این است که فیض مى

تواند به همه محدودیتها و موانع طبیعى تعالى ببخشد و آنها را در تاریخ نجات مىمطلق و توانمند خدا در طول
شود معناى این جهت مقصود و هدف خود مورد استفاده قرار دهد. بتدریج که سیر وقایع تاریخى آشکار مى

ویتهاى ملى گردد. بدون توجه به این امر که عملکرد این هانشقاق و جدایى در بین نژادها بیشتر مفهوم مى
دهد) ترکیب فیض مطلق و توانمند الهى با چیست (باب ده پیدایش به این موضوع هیچ توجهى نشان نمى

گیرد که عبارتند از: قوم برگزیده که عهد با آنان بسته برگزیدگى ملتى خاص سه گروه از انسانها را در برمى
گیزى در برکات عهد شریک هستند و مللى که انشده، ملتهایى که جزو قوم برگزیده نیستند اما بشکل شگفت

مانند. توضیح و تبیین انجیل در مورد این جداییها و تفاوتها موضوعى است که خارج از محدوده عهد باقى مى
کمى جلوتر به آن خواهیم پرداخت. 

ود دارد که نامه مفصل از سام تا ابراهیم، روایت دیگرى وجدر بین فهرست اسامى ملل در باب ده و شجره
اى است که در آن درك آن نیز خالى از اشکال نیست، یعنى روایت برج بابل. این روایت نگاهى گذرا به دوره

جدایى و افتراق ملل و زبانهایشان بوقوع پیوسته بود. اما اینکه این روایت از نظر تاریخى در چه فاصله زمانى از 
) حاکى از این است 1:11-9شن نیست. این روایت (پیدایش قرار دارد، رو18:9-28وقایع مندرج در پیدایش 

یابى به اتحاد و قدرت طرح نموده هایى براى دستکه نژاد انسانى براساس منافع و مقاصد خودپرستانه، نقشه
کنند وجه مشخصه نفسه چیز بدى نیست و درواقع هنگامى که قوم خدا از نقشه الهى پیروى مىبود. اتحاد فى
شود. اما اتحاد در اطاعت از خدا یک چیز است و اتحاد بعنوان استقاللى تکبرآمیز از خدا چیز مىآنان محسوب 

شود. در بابل ما شاهد تجلى همان تالشى اولیه از سوى آدم و حوا هستیم که سعى نمودند دیگرى محسوب مى
که البته شکل جمعى و خدا را از مقام برحق خود بعنوان خداوند و صاحب جهان و کائنات به زیر آورند 



6

اى صحیح با خدا تنها نیاز به تصدیق و تأیید او دارند. گناهکاران از گروهى بخود گرفته بود. انسانها در رابطه
این که تنها اسم خدا بر آنان باشد و با اسم او شناخته شوند راضى نیستند و در پى یافتن شهرت و آوازه و نامى 

مختص بخود هستند. 
ن براى اینکه عصیان انسانها با قدرتى واحد برعلیه خدا صورت نگیرد خدإ؛ظئئ  اتحادى را که انسانها بنابرای

شود که خدا چگونه این خواستند داشته باشند تا به اهداف شریرانه خود برسند، از بین برد. به ما گفته نمىمى
داورى دیگرى از سوى خدا برکل نژاد انسانى کار را انجام داد اما از نظر الهیاتى باید این رخداد را بعنوان 

ناپذیرى به بخشها و اجزاى دانست. علیرغم اشتیاق براى اتحاد جهانى انسانها، اجتماع انسانى بشکل اجتناب
طلبند. گناه اثرى متالشى کننده برزندگى انسانى برجاى کوچکى تقسیم شده است که هریک منافع خود را مى

زبانها و جدایى و انشقاق ملتها وجه مشخصه انسان گناهکار است تا روزى که گذارد. اغتشاش و تعددمى
).9:7بخش خدا در مسیح قومى متحد را از همه ملتها، قبایل و زبانها گرد هم بیاورد (مکاشفه قدرت نجات

عهد خدا 
اند و بین کسانى که تا حدى در این برکت سهیم کنندگان برکت خدا انتخاب شدهبین کسانى که بعنوان دریافت

آورد.شوند و کسانى که تحت داورى هستند، تمایز بوجود مىمى

دو گروه در نژاد انسانى 

شویم. کنیم با برخى عناصر کلیدى در آن روبرو مىکتاب پیدایش را مطالعه مى11تا 4هنگامى که ما بابهاى 
یکى از این عناصر تقسیم نژاد انسانى به حداقل دو گروه است که بواسطه عهدخدا هریک رابطه کامالً متفاوتى 

در نابودى نقشه او براى بوجود آوردن قومى که با او با او دارند. عهد خدا بیانگر این است که خدا نقش گناه را
پذیرد. تعهد خدا پیش از عصیان آدم و حوا وجود داشت و تجلى آن بعنوان عهد نجات رابطه کامل دارند، نمى

ماند. پذیرند، وفادار مىهاى خود حتى زمانى که قومى محبت او را نمىبیانگر این است که خدا همواره به نقشه
اى است که نه تنها شایسته ناپذیر او نسبت به گروهى است که رفتارشان بگونهتعهد پرمحبت و پایانفیض خدا

این محبت نیستند، بلکه باید تحت داورى قرار گیرند. 
برم، زیرا آید، نماینده انسانیت بدون خداست. من اصطالح نماینده را بکار مىنسلى که از قائن بوجود مى

ن فرض کنیم که به استثناى نوح حتى ذریت شیث نیز در زمان طوفان جزو اشخاص فاسد بودند. توانیم چنیمى
ها اگر چه ظاهرى طبیعى دارند اما ماهیت اصلى آنها نشان دادن تمایز بین دو گروه از انسانها نامهاین شجره
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انداز با این چشماست یعنى تمایز بین گروهى که تحت فیض هستند و گروهى که تحت لعنت قرار دارند.
شود. نسل خداپرست شیث که به شود. اما گناه به آسانى نابود نمىخداى قائن توسط طوفان نابود مىذریت بى

شود و بار دهد اما خانواده نوح مجدداً منقسم مىشود، توسط خانواده نوح به بقاى خود ادامه مىنوح ختم مى
یابد تا اینکه این نسل آید. در خاندان سام ذریت شیث تداوم مىىخدا بوجود مدیگر در خاندان کنعان نسلى بى

باشد و به این موضوع توجه مى» اسم«یا » نام«در زبان عبرى » سام«رسد. معناى واژه به تارح پدر ابراهیم مى
ماند. این ى(نام) بیابند، با داورى خدا ناکام م» سام«خدا براى اینکه براى خود داشته باشیم که تالشهاى نسل بى

باشد و این رفتار نشانگر این است که ما تنها در صورتى که تالش آنان با رفتار نسل خداپرست سام در تضاد مى
توانیم نامى براى خود بیابیم و اینکه تنها لقب و عنوانى که ارزش بخش خدا باشیم مىدریافت کننده فیض نجات

شوند.عنوان قوم خدا است که با نام او نامیده مىدارد انسانى با آن شناخته شود، شناخته شدن ب
هاى خدا براى نجات انسانها متضمن تمایزى مقدس بیانگر این حقیقت هستند که نقشهفصول آغازین کتاب

باشد. شوند، مىاند و کسانى که بخاطر داورى گناهانشان هالك مىدائمى بین کسانى که توسط فیض نجات یافته
شخاص در عهدعتیق چندان واضح نیست، با وجود این در عهدعتیق تمایز دائمى وجود دارد سرنوشت نهایى ا

کند و بدینسان هابیل و نه قائن در حضور ابدى در عهدجدید رهنمون مىکه ما را بسوى آموزه انتخاب حیات
فث در برکت سام شوند. یایابند و کل نژاد انسانى نابود مىیابد. نوح و خانواده او نجات مىخدا فیض مى

شود. و باالخره، در میان انبوه انسانهاى تحت داورى، یک انسان یعنى ابرام شود و کنعان لعنت مىشریک مى
شود. بنیان بخش خدا عملى مىشود که نیا و جد برگزیده خاندانى است که توسط آن نقشه نجاتانتخاب مى

شوند، در وجود و منش خود این هایى که انتخاب نمىشوند و انساناین تمایز بین انسانهایى که انتخاب مى
مقدس چندان واضح نیست و بعضى بر این باورند که انسانها نیست. این امر در مراحل نخستین مکاشفه کتاب

هابیل، شیث، نوح، سام و ابرام واجد فضیلتهایى چون ایمان و اعمال نیکو بودند و این فضایل دلیل انتخاب آنان 
رنگ مقدس آشکار شده، بىیکردى ارزش و معناى واقعى فیض را که در قسمتهاى دیگر کتاببود. چنین رو

مقدس عمل انتخاب و شود. در کتابمقدس صریحاً رد مىسازد و چنین باورى در قسمتهاى مختلف کتابمى
گزیند، را برنمىگزیند و فردى دیگر گزینش الهى کامالً حالت غیرشرطى دارد. دلیل اینکه خدا یک فرد را برمى

فقط در خود خدا ریشه دارد زیرا هیچ موجودى که علیه خدا عصیان کرده است سزاوار این نیست که از سوى 
او برگزیده شود یا اینکه عملى انجام دهد که باعث شود خدا برآن شود که او را برگزیند. 

عهد خدا 
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شخاصى است که توسط آنان نقشه خدا باید تحقق شود. این امر شامل گزینش ادر یک نقشه نجات عملى مى
گیرد.یابد. گزینش و انتخاب برمبناى هیچ ویژگى با خصوصیتى که در افراد انتخاب شده باشد، صورت نمى

هاى حیات تازه نخستین وعده
خالصه 

خدا بالفاصله پس از سقوط، عمل خود را در باب احیا و بازسازى کل نظام آفرینش در جهت قرار دادن آن 
کند و اى صحیح با خودش، آغاز نمود. خدا بر بنیان تعهد مبتنى بر عهد نسبت به خلقت خود، عمل مىدر رابطه

رساند، آشکار ا به انجام مىملکوت خود را توسط انتخاب اشخاصى خاص که توسط آنان مقاصد خود ر
سازد. مى

ملکوت    خدا    انسان    جهان 
خلقت    خدا      آدم و حوا     باغ عدن 

سقوط    
طوفان    خدا   نوح    کشتى 

موضوعات اصلى 
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تعهد خدا نسبت به خودش بر مبناى عهد علیرغم عصیان آنان بر علیه او
ض انتخاب براساس فی

تقسیم انسانها به دو گروه انتخاب شده و انتخاب نشده 

برخى کلمات کلیدى 
عهد

انتخاب
حیات 

راهى که باید پیموده شود 
20:3-21تعمید مسیحى، اول پطرس -نوح 

3:1- 10انتخاب کسانى که در مسیح هستند، افسسیان -انتخاب مسیح -انتخاب اسرائیل -انتخاب ابراهیم 

راهنماى مطالعه فصل یازدهم 

ترسیم کنید که بیانگر تاریخ الهیاتى (تاریخ 4-11یک رئوس کلى یا نمودار از موضوعات پیدایش بابهاى -1
باشد. عهد) انسانیت از آدم تا ابرام

شوند کدامند؟ آیا صحیح است که از پیدایش مطرح مى1-11موضوعات اساسى در عهدى که در بابهاى -2
همان ابتدا از بوجود آمدن عهد خدا همراه با آفرینش سخن بگوییم؟

کند که فیض و انتخاب الهى، مشروط به هیچ روایت نوح و طوفان چگونه این موضوع را بیان مى-3
اى که در افراد انتخاب شده باشد، نیست؟ژگىوی

توان گرفت کدامهایند؟ترین درسهایى که از روایت برج بابل مىمهم-4
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فصل دوازدهم 

پدر ما ابراهیم 

A W 56:8پدر شما ابراهیم شادى کرد براینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان    گردید (یوحنا.(
).58:8پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم (یوحنا 

).29:3باشید هرآینه نسل ابراهیم و برحسب وعده    وارث هستید (غالطیان اما اگر شما از آن مسیح مى

ا .  در اوایل هزاره دوم قبل از میالد خدا ابراهیم را خواند ت2- 50مقدس، پیدایش بابهاى طرح کلى تاریخ کتاب
النهرین به کنعان برود. خدا وعده داد که این سرزمین را به ذریت ابراهیم ببخشد و آنان را بعنوان از منطقه بین

قوم خودش برکت دهد. ابراهیم به کنعان رفت و پس از چند سال صاحب پسرى بنام اسحاق شد. اسحاق نیز 
یت وى تحکیم شد. یعقوب صاحب صاحب دو پسر بنامهاى یعقوب و عیسو شد. عهد خدا با یعقوب و ذر

اى که در سرزمین کنعان بود، به مصر رفتند. اش بخاطر قحطىدوازده پسر شد و او و خانواده

ابراهیم 

یازده باب آغازین کتاب پیدایش تاریخ انسانیت را از خلقت تا اوایل هزاره دوم قبل از میالد، بشکل فشرده 
اندازى الهیاتى به نگارش درآمده است. بقیه فصول کتاب کند و نگاهى گذرا بر وقایع دارد که با چشمبیان مى

اندان یعنى در مورد ابراهیم، اسحاق، یعقوب شود در مورد چهار نسل یک خفصل مى33پیدایش که مشتمل بر 
باشد. تاریخچه این خاندان با نگرشى الهیاتى به نگرش درآمده است، اما ذکر جزئیات مطالب و یوسف مى

هایى باشد. کل تاریخ بشرى به وعدهبخاطر اهمیت منحصربفرد این خانواده در نقشه نجات خدا براى انسان مى
یابد. معناى غایى تاریخ در شخصیت عیساى ناصرى که از ذریت ابراهیم بود، تباط مىکه خدا به ابراهیم داد ار

سالگى حران را که در شمال 37شود) در سن شود.    ابرام (نامى که ابراهیم در ابتدا به آن نامیده مىدرك مى
ود. موضوع اصلى که در کل اش لوط و خانواده به مقصد کنعان ترك نمالنهرین قرار داشت همراه با برادرزادهبین

اى از شود، وعده عهد به ابراهیم و نحوه داده شدن این عهد است. این وعده در زمینه مجموعهروایت دنبال مى
سازند، مکرراً داده رسد عواملى تهدید کننده در مقابل وعده هستند و تحقق آن را ناممکن مىوقایع که بنظر مى
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یافت که حتى اگر هم چنین بنظر آید که اى از حوادث و وقایع، درمىموعهشود. ابراهیم بواسطه وقوع مجمى
هاى خدا زندگى کند. خدا در موقعیتى اند، وى باید با ایمان به وعدهها را از بین بردهشرایط امکان تحقق وعده

اى اساسى از ان جنبهحساس نام پاتریارخ را از ابرام (پدر بزرگوار) به ابراهیم (پدر بسیارى) تغییر داد و بدینس
عهد را آشکار نمود که ابراهیم باید پدر ملتهاى بسیارى باشد. همزمان خدا خاطرنشان ساخت که عهد باید با 
عالمت ختنه مهر شود. این عالمت در جسم کودك پسر عبرانى بیانگر رابطه خاصى است که عهد بین خدا و 

آورد. قومش بوجود مى
هیم و انسانهاى بابل بوضوح قابل مشاهده است. بابل اشتیاق داشت تا جدا از خدا نامى تضاد و تقابل بین ابرا

نامه سام (نام) ذکر ثمر بودن هدف وى نیز آشکار شد. پس از این واقعه شجرهبزرگ براى خود بیابد و بى
) و ما مشاهده 2:12دهد که نام او را بزرگ سازد (پیدایش شود. خدا وعده مىشود که به ابراهیم منتهى مىمى
شود. عهدى که با ابراهیم بسته کنیم که تنها نامى که اهمیت دارد نامى است که بعنوان برکت خدا داده مىمى
ماند:مقدسى باقى مىشود، چهار وعده را در خود دارد که در قلب الهیات کتابمى

بخشد. خدا به ابراهیم اوالد بسیارى مى-1
موعود را به مالکیت خود درخواهند آورد. آنان سرزمین-2
خدا، خداى آنان خواهد بود. -3
توسط آنان همه ملل جهان برکت خواهند یافت. -4

ها به تحققى نهایى اشاره داشتند که ساختند این بود که وعدهها را ناممکن مىاهمیت تهدیداتى که تحقق وعده
ها در وراى تواناییهاى انسانى و روند گشت. تحقق این وعدهممکن مىتنها توسط عمل ماوراى طبیعى خدا 

طبیعى وقایع قرار داشت. 
بدینسان، ابراهیم هنگامى که خوانده شد تا از حران خارج شود، به وى وعده داده شد که توسط ملتى که از 

بوجود خواهد آمد برکت نسل او بوجود خواهد آمد، وى صاحب سرزمین کنعان خواهد شد و نسلى که از وى
ها این واقعیتهاى اى براى برکت کل جهان خواهند بود. در تقابل با این وعدهخدا را خواهند یافت و وسیله

صریح وجود داشتند که سرزمین موعود در تصاحب کنعانیها بود، ابراهیم و ساره سالخورده بودند، و ساره 
آمد. هنگامى که ابراهیم و لوط در کنعان مستقر شدند مصر درمىبخاطر حماقت ابراهیم، باید به همسرى پادشاه 

ها و مواشى خود نباید در کنار یکدیگر بمانند و الزم است از هم جدا بزودى دریافتند که بخاطر ازدحام گله
خیز اردن را براى سکونت خود برگزید و ابراهیم این امکان را یافت که بجاى دیگرى شوند. لوط وادى حاصل

د. خدا مجدداً ابراهیم را مطمئن ساخت که او و ذریت او سرزمین کنعان را به تصاحب در خواهند آورد برو
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). هنگامى که خدا براى نخستین بار این وعده را به ابراهیم داد تا زمانى که ابراهیم صاحب 14:13-18(پیدایش 
هاى خود را به ابراهیم یادآورى عدهسال طول کشید. در طول این مدت، درمواقع بحرانى خدا و25فرزند شد، 

ساختند، دلگرم و استوار سازد ها را غیرممکن مىنمود تا وى را در مقابل حوادث و اتفاقاتى که تحقق وعدهمى
).16:18- 19، 1:17-21، 13- 21، 4:15-6(پیدایش 

هده نمود. نخستین توان مشامقدسى را مىدر تاریخچه زندگى ابراهیم و عهد، برخى موضوعات مهم کتاب
است. همانند نوح در ابراهیم نیز ویژگى خاصى نبود که او را سزاوار » فیض«موضوع از این موضوعات مفهوم 

دانیم این است که او در نیکویى خدا و دریافت وعده کسب برکات بگرداند. همه آنچه را که ما در مورد او مى
اعت به دعوت خدا پاسخ گفت. پیش از دادن وعده الهى به زیست و با ایمان و اطخدا مىمیان انسانهاى بى

دانیم. هیچ دلیلى وجود ندارد که نشان بدهد ابراهیم ما در مورد ایمان او و میزان شناختش از خدا چیزى نمى
مقدس در توصیف خود از زندگى خدا بخاطر نیکویى ابراهیم با وى چنین رفتار کرد. بلکه برعکس روایت کتاب

کشد. وى براى اینکه زندگى خود را نجات دهد، در دو صادقانه ضعفها و نقایص او را نیز به تصویر مىابراهیم، 
). وى با در خطر انداختن 1:20- 18، 11:12-20موقعیت متفاوت در مورد همسر خود دروغ گفت (پیدایش 

ین وعده را که ساره باید مادر ایمانى خود را نشان داد و عمالً اهاى خدا، بىوصلت خود با ساره، در مورد وعده
مقدس بروشنى قابل مشاهده است که ابراهیم سزاوار ذریت وعده داده شده باشد، نادیده گرفت. از روایت کتاب

داد و در این روایت مفهوم فیض مطلق خدا و آزاد بودن آن از همه اى نبود که خدا نسبت به او نشان مىنیکویى
شود. مىشرایط و اجبارها، بیشتر آشکار

است. هرگاه خدا براى نیکویى و » انتخاب«شود، موضوع موضوع مهم دیگرى که در کنار فیض مطرح مى
کند، برخالف آنچه که انسانها بعنوان موجوداتى عصیانگر و گناهکار سزاوار آن هستند، خیریت انسانها عمل مى

این است که خدا گروهى از انسانها را بعنوان شود. انتخاب به معناى کند و عمل او فیض محسوب مىعمل مى
گیرند. کند و گروهى دیگر نیز در این انتخاب جاى نمىشود، انتخاب مىکسانى که فیض او شامل آنها مى

خدا روبرو اى ندارد که ما بپرسیم چرا ما در فصول آغازین کتاب پیدایش با دو نسل خداپرست و بىفایده
ح در نظر خدا التفات یافت و نه فردى دیگر و یا اینکه چرا ابراهیم و نه فردى دیگر شویم و یا اینکه چرا نومى

گوید که عملکرد انتخاب، به مقدس در قسمت دیگرى به ما مىبعنوان پدر نسل متبارك برگزیده شد. کتاب
ت که در ) زیرا بیانگر قدرت مطلق خدا است. انتخاب اصلى اس19:9-24جهت جالل یافتن خدا است (رومیان 

یابد و ما باید مراقب باشیم بشکل نادرستى آن را درك نکنیم و یا مقدس بسط و توسعه مىطى تاریخ کتاب
توانیم این سرّ را با یافتن پاسخهایى تر در نیاوریم. ما نمىاى قابل قبولتوسط منطق انسانى آن را بصورت آموزه
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آورند از قبل دید و براین اساس آنان را که بعدها ایمان مىساده درك کنیم مانند این پاسخ که خدا ایمان کسانى
توانیم اعتراضاتى نادرست و ظاهراً منطقى را برعلیه این آموزه مطرح سازیم و براى را برگزید. ما همچنین نمى

مثال بگوییم انتخاب براساس فیض مطلق و آزادانه خدا ما را به مقام یک آدم ماشینى یا عروسکى که توسط 
دهد که هیچ اراده و قدرتى براى انتخاب کردن ندارند. کند تنزل مىهایى حرکت مىنخ

اى براى احیا و تجدید حیات انسان در دستان خدا است. یقیناً است که وسیله» ایمان«سومین موضوع اصلى 
) اما در 3ù2:15یدایش رسید (پایمانى مىایمان ابراهیم ایمان کاملى نبود، همیشه قوى نبود و گاهى به مرز بى

هاى او باور داشت. کلید اصلى در اینجا پذیرفت و به وعدهساز وى کالم خدا را مىمواقع حساس و سرنوشت
نه قدرت یا کمال ایمان ابراهیم بلکه قدرت و کمال خدایى است که وى به او توکل داشت. ابراهیم این موضوع 

امین و قابل اعتماد است. و از آنجایى که ابراهیم سزاوار هیچیک از را دریافت که خدا در مورد کالم خود کامالً 
توان این ایمان را عطایى دانست که وى شایسته آن نبود به چیزهایى نبود که به وى وعده داده شد، پس مى
) شخصى عادل محسوب شد. 6:15همین دلیل نیز وى صرفاً با ایمان به خدا (پیدایش 

گردد. در سازد، معناى انتخاب و ایمان نیز آشکار مىمقدس معناى فیض را آشکار مىببتدریج که تاریخ کتا
تر و تر او معناى کالم متقدممکاشفه پیشرونده ما همیشه باید به خدا اجازه بدهیم که کالم متأخرتر و کامل

ش، در طول عهدعتیق تر او را براى ما تفسیر کند. همه موضوعات کلیدى در تاریخ الهیاتى کتاب پیدایمبهم
تر یابند. مجدداً من باید تأکید کنم که اگرچه کالم متقدمیابند و در انجیل تحقق مىبیشتر بسط و گسترش مى

کند که معناى کالم متأخرتر را درك کنیم، این تحقق نهایى کالم خدا است که باید مقدس به ما کمک مىکتاب
تر به حقایقى وراى این امر البته به معناى این است که کالم متقدمتر را تفسیر کند.معناى واقعى کالم متقدم

تر است. تر و گستردهکردند، عمیقتر درك مىخودش اشاره دارد که از معنایى که گیرندگان این کالم متقدم

عهد با ابراهیم 
وعود را متصرف خواهند هاى الهى است که ذریت ابراهیم امت بزرگى خواهند شد، سرزمین مشامل این وعده

شد و قوم خدا خواهند بود. توسط آنان همه ملتها برکت خواهند یافت. عهد بیانگر فیض خدا در انتخاب است 
شوند. و برکات آن توسط ایمان دریافت مى

اسحاق 
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اهیم این ). سن ابر5:21شود که ابراهیم صد سال داشت (پیدایش داستان زندگى اسحاق از زمانى آغاز مى
کند که تولد فرزند بخاطر وعده خدا بود و این وعده صرفاً با ابزار و وسایل انسانى موضوع را تأکید مى

توانست تحقق یابد. اسحاق بخشش فیض خدا بود و تولد وى از والدین بسیار سالخورده بیانگر وجود، نمى
علیرغم وجود همه موانع طبیعى که به عنصر ماوراى طبیعى در تولد قوم وعده داده شده توسط عهد است. 

هاى خود کامالً وفادار است. ابراهیم تالش نمود تا بوسیله بدنیا آمدن کودك از کنیز ساره، هاجر و زنان وعده
توانست تغییرى در این امر دیگر، بر مشکل سالخوردگى غلبه کند. اما اسحاق برگزیده خدا بود و ابراهیم نمى

آزمایى توکل ابراهیم به خداى عهد این بود که از وى خواسته شد تا پسر خود را توانبوجود آورد. بزرگترین 
یافتند؟ درواقع اسحاق ها چگونه توسط او تحقق مىمرد، وعدهبعنوان قربانى به خدا تقدیم کند. اگر اسحاق مى

ه بود. تقدیم قربانى به نمرد و خدا قربانى جانشینى آماده نمود و آن قوچى بود که شاخهایش در بوته گیر کرد
شود رسد نخستین اشاره به مذبح ذکر مىگردد و هنگامى که ابراهیم به کنعان مىزمان هابیل و قائن باز مى

). در مورد معناى قربانى بعنوان طریقى براى ایجاد رابطه قطع شده با خدا مطلب زیادى گفته 7:12(پیدایش 
از متن روایت تقدیم اسحاق استنباط نمود و این اصل در مکاشفه توان شود. اصل قربانى جانشین را مىنمى

شود. پیشرونده بتدریج آشکارتر مى
النهرین براى یافتن همسر براى اسحاق از میان خویشاوندان روایت پرطول و تفصیل سفر خادم ابراهیم به بین

هایى آموخت که وعدهاسحاق باید مى).1:24-4رسد (پیدایش ابراهیم با توجه به مفهوم عهد ضرورى بنظر مى
که به پدر او داده شده بود، اینک متعلق به او هستند. پس از مرگ ابراهیم قحطى دیگرى در سرزمین کنعان 

شود که سرزمین موعود را ترك نکند و مجدداً به او اطمینان داده بوقوع پیوست. به اسحاق هشدار داده مى
). در قسمتى از سرزمین کنعان 1:26-6موعود خواهند شد (پیدایش شود که ذریت وى صاحب سرزمین مى

اى شد که ابراهیم نیز به آن متوسل ایمانى متوسل به همان حیلهکردند، اسحاق از روى بىفلسطینیان زندگى مى
مقدس در مورد جزئیات زندگى ). کتاب7:26-16باشد (پیدایش شده بود و انکار کرد که رفقه همسر او مى

توانیم چنین استنباط کنیم که او نیز ها به او مىگوید و ما با توجه به تکرار وعدهق مطالب زیادى به ما نمىاسحا
هایى که به اى است درمورد امانت خدا در مورد وعدهدر عهد الهى نقش مهمى داشت و وجود او دلیل زنده

ابراهیم داده بود. 

اسحاق 
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یابند. تولد وى نشاندهنده امانت هاى خدا تحقق مىشود که توسط وى وعدهىبعنوان فرزند ابراهیم معرفى م
خدا نسبت به کسانى است که به آنان وعده داده است. 

یعقوب 

). بنابراین تولد 21:25همسر اسحاق رفقه تا زمانى که اسحاق به سن شصت سالگى رسید، نازا بود (پیدایش 
فرزندان دوقلوى آنان را باید همچون تولد اسحاق، تولدى ماوراى طبیعى دانست. قبل از بدنیا آمدن دوقلوها 

ت که این دو فرزند، پدران دو ملت خواهند بود کردند و خدا به رفقه گفآنان در رحم رفقه با یکدیگر منازعه مى
و فرزند بزرگتر، فرزند کوچکتر را خدمت خواهد نمود. از میان دوقلوها، عیسو نخست بدنیا آمد اما بزودى 
مشخص شد که خدا فرزند دیگر یعقوب را برگزیده است. بار دیگر عهد فیض بر خالف قواعد طبیعت عمل 

زادگى خود را خوار شمرد اما این موضوع را نیز نباید فراموش سو حق نخستنمود. این امر صحیح است که عی
کتاب پیدایش با ذکر جزئیات، حیله 27کرد که یعقوب نیز بهیچوجه شخص صالح و نیکویى نبود. در باب 

که شود. وى اسحاق را فریب داد تا برکتى را یعقوب در فریب دادن پدر ضعیف و تقریباً نابینایش شرح داده مى
از آن فرزند نخست بود، به او ببخشد.

اگر با خواندن این روایت در ما این تصور بوجود آید که خدا این اتفاقات را تأیید نمود، با خواندن روایات 
) و او را فرستاد 3:28رود. اسحاق برکت عهد ابراهیم را براى یعقوب طلبید (پیدایش بعدى این تصور از بین مى

النهرین همسرى براى خود بگیرد. هنگامى که یعقوب از سرزمین وعده خارج یشاوندانش در بینتا از میان خو
هاى داده به ابراهیم، از آن او شده بود، خدا در رویایى با او سخن گفت و وى را مطمئن ساخت که همه وعده

النهرین رفت و ارام در بیننامید. او سپس به فدان» منزل خدا«). یعقوب این مکان را 13:28-15هستند (پیدایش 
با دختردایى خود راحیل مالقات نمود. آرزوى وى این بود که با راحیل ازدواج کند و هفت سال براى پدرش 
کار کرد. البان بجاى راحیل، خواهر بزرگتر او، لیه را به یعقوب به زنى داد و یعقوب براى وصلت با راحیل 

رسند هاى عهدبنظر مىحمات بعنوان آزمونى دیگر براى تحقق وعدهمجبور شد هفت سال دیگر کار کند. این ز
توان آنها را مجازاتى عادالنه در مورد فردى دانست که توسط حیله و نیرنگ، حق و در عین حال مى

زادگى برادرش را از او گرفته بود. اما خدا با یعقوب بود و در نهایت وى با زنان و فرزندان خود از نخست
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شود که انتخاب درآمد و به کنعان بازگشت. با خواندن روایت مربوط به یعقوب بروشنى آشکار مىخدمت البان
یعقوب مبتنى بر فیض بود و وى بهیچوجه سزاوار این انتخاب نبود. 

هنگام بازگشت به کنعان، یعقوب چون از خشم برادرش عیسو واهمه داشت، خود را براى رویارویى با 
). اما وى 9:32-12هاى خدا، خود را مسلح نموده بود (پیدایش آماده ساخت. وى فقط با وعدهبدترین پیشامدها 

دانست مالقات نمود که بدالیلى شروع به کشتى کردن با یعقوب نمود نه با عیسو، بلکه با مردى که نام او را نمى
ه خداست. این واقعه در ). یعقوب دریافت که این مرد انسانى معمولى نیست و فرستاد22:32-32(پیدایش 

اى از رمز و راز پوشیده شده است. این مرد ظاهر گشت تا مانع از بازگشت یعقوب به سرزمین موعود شود هاله
اما هنگامى که وى از یعقوب خواست که به مبارزه پایان دهند، یعقوب اجازه رفتن به او نداد. وى دریافت که 

اشد و احتماالً دریافت که او ماهیتى الهى دارد. وى با درك این نکته که این فرد از سوى خدا باید فرستاده شده ب
توانند او را حفظ کنند، از این فرد خواست قبل از اینکه او را ترك کند، برکتش دهد. هاى الهى مىفقط وعده

اقعه بیانگر این بود این فرد او را برکت داد و همراه با این برکت نام او از یعقوب به اسرائیل تغییر یافت و این و
توانیم چنین فرض کنیم که این واقعه نوعى تجربه تغییر و تحول عمیق کرد. ما فقط مىکه وى با خدا منازعه مى

روحانى براى وى بوده است. 
گر و فریبکار، بلکه شود. وى دیگر نه فردى حیلهاز این لحظه به بعد یعقوب به فرد دیگرى تبدیل مى

پرست بود. گویى پذیرش خوب وى از سوى عیسو نیز، تصدیق کننده این امر بود. سپس وى به پاتریارخى خدا
ایل (یعنى مکانى که خدا نخستین بار در رویایى به او ظاهر شد) حرکت نمود و بدینسان نام اسرائیل با بیت

شود. مىهاى عهد مرتبط شد و بدینسان خدا بعنوان خداى ابراهیم، اسحاق و یعقوب شناخته وعده
تا اینجا، عملکرد اصل گزینش بوجود آوردن تمایز در یک خانواده خاص در زمینه یک خانواده بزرگتر 

باشد. ابراهیم بعنوان پدر قوم عهد و وعده برگزیده شد و نه لوط. ذریت لوط که ثمره همبستر شدن او با مى
شوند. هنگامى که سرائیل خویشاوند محسوب مىعمون هستند که با قوم ادخترانش بودند، قومهاى موآب و بنى

عمون به خواستند سرزمین موعود را متصرف شوند، به آنان گفته شد که با قومهاى موآب و بنىقوم اسرائیل مى
هاى عهد نه از آن ). از فرزندان ابراهیم، وعده199:2جنگ نپردازند و سرزمین آنان را به تصرف درنیاورند (تثنیه 

اسمائیل بلکه از آن اسحاق فرزند ساره بود. از فرزندان اسحاق، نه عیسو بلکه یعقوب برکات عهد فرزند هاجر،
). این 4:2-5را دریافت نمود. عیسو نیاى قوم ادوم بود و قوم اسرائیل به فرزندان او نیز گزندى نرساندند (تثنیه 

پرداختند.نگ و منازعه مىبرادران برگزیده نشده و خصوصاً ادومیان گاهى با قوم اسرائیل به ج
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ماند. قوم اسرائیل قوم رسیم، فرآیند انتخاب در ذریت او محدود مىهنگامى که ما به یعقوب و خانواده او مى
دهند که در کنار این انتخاب ظاهرى انتخاب دیگرى که انتخاب برگزیده است اما مکاشفات بعدى نشان مى

گوید که همه اسرائیلیها واقعاً داشت. پولس رسول بعدها مىاشخاص براى حیات جاودانى است، وجود 
). رفتار خدا را با یک ملت از رفتار او با انسانهاى منفرد که به جهت بخشیدن 6:9اسرائیلى نیستند (رومیان 

گیرد، باید متمایز نمود. این دو جنبه گزینش را همچنین باید از گزینش برخى نجات جاودانى صورت مى
سازد، متمایز نمود. ، که خدا بطور خاص مقاصد خود را برآنان متمرکز مىاشخاص خاص

اصول عهد 
یابند. یعقوب توسط گزینش فیض و بواسطه اسحاق، ذریت ابراهیم در زندگى و شخصیت یعقوب تداوم مى

هاى خدا به او داده شد. گردد یعنى ذریت کسى که وعدهمى

یوسف و پسران یعقوب 

قایق عظیمى که به ابراهیم گفته شدند، در هر نسل مجدداً تصدیق شده و بیشتر آشکار شدند. این فرآیند با ح
). وى یازدهمین فرزند یعقوب و نخستین فرزند راحیل بود. هنگامى که 37-50یوسف نیز ادامه یافت (پیدایش 

را به بازرگانان اسماعیلى فروختند. ورزیدند، او سال داشت برادرانش بخاطر اینکه به او حسادت مى17وى 
بازرگانان اسماعیلى نیز او را به یک صاحب منصب مصرى فروختند. وى بخاطر اتهامات واهى به زندان افکنده 

سالگى در مصر صاحب شد اما پس از مدتى، بعد از تعبیر رویاهاى فرعون از زندان آزاد شد. وى در سن سى
برادران وى بخاطر قحطى شدید در سرزمین کنعان، براى خریدن گندم به مقام حکومتى مهمى شد. هنگامى که 

مصر آمدند، یوسف خود را به آنان شناسانید و آنان با یکدیگر صلح و آشتى کردند. باالخره، برادران یوسف 
ترغیب شدند تا یعقوب و خاندان او را به مصر بیاورند و در آنجا ساکن شوند. 

شما «خوانیم: پیوندند مىما از زبان یوسف معناى وقایعى را که براى او بوقوع مىدر پایان روایت یوسف،
درباره من بد اندیشیدید لیکن خدا از آن قصد نیکى کرد تا کارى کند که قوم کثیرى را احیا نماید چنانکه امروز 

ارك محصول خوب در ). ما شاید متعجب شویم که خدا چرا با بارانیدن باران و تد20:50(پدایش » شده است
کنعان، زندگى آنان را نجات نداد. مطابق آنچه که ما در مورد عهد دانستیم، مصر مکانى نبود که قوم خدا باید در 

شدند. قصد و منظور آنان از سکونت در مصر این نبود که غالمان پادشاهى بیگانه در سرزمینى آن ساکن مى
مقدس درخواهیم یافت. کردن روایات کتابغریبه باشند. ما دلیل این امر را با دنبال
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به یک نکته دیگر از کتاب پیدایش نیز اشاره کنیم. پس از پیوستن یوسف به خانواده خود، زندگى یعقوب 
رسد. قبل از اینکه او بمیرد، دو عمل مهم انجام داد. وى دو پسر یوسف یعنى افرایم و منسى را نیز به پایان مى

). این عمل وى، این دو پسر را جزو نیاکان دو قبیله اسرائیل گردانید 5:48پذیرفت (پیدایش بعنوان پسران خود 
و این دو قبیله پس از آن جزو قبایل اسرائیل محسوب گشتند. یعقوب بروشنى بیان نمود که پذیرش آنان بخشى 

ما دستان خود را ). یعقوب همچنین دو پسر یوسف را برکت داد ا3:48- 6باشد (پیدایش از تحقق عهد مى
). 8:48-14اى بر سر او قرار داد که دست راست او بر سر پسر جوانتر یعنى افرایم قرار بگیرد (پیدایش بگونه

سپس او دوازده پسر خود را گرد هم آورد و براى هریک برکاتى نبوتى را طلبید. در میان پسران او، براى یهودا 
عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان «ر مورد او چنین گفت: جایگاه خاصى درنظر گرفته شد زیرا یعقوب د

). از ذریت یهودا، داود بدنیا آمد و ذریت سلطنتى او در نهایت 10:49(پیدایش ...» فرمایى از میان پایهاى وى 
به عیساى ناصرى ختم شد. 

نگونه که در فصل هفدهم این شود. همادر مکاشفات بعدى بر روى حکمروایى قبیله یهودا تأکید بیشتر مى
هاى خود را براى کند. خدا همه وعدههاى خدا را دریافت مىکتاب خواهیم دید، ذریت سلطنتى داود، وعده

شود. به همین دلیل ما باید قبیله یهودا را از سازد که نماینده قوم محسوب مىقومش بر پادشاه قوم متمرکز مى
توانیم معناى سخنان عیسى را به زن سامرى به این تمایز است که ما مىقوم اسرائیل متمایز سازیم. با توجه

). نبوت یعقوب در مورد یهودا تاریخ پادشاهى منقسم 22:4(یوحنا » نجات از یهود است«درك کنیم که گفت: 
کند. بر پادشاهى حکومت جنوبى یهودا از سالشده قوم خدا (پس از مرگ سلیمان) را نیز تبیین و تشریح مى

کرد درحالى که بر پادشاهى اسرائیل در قبل از میالد، پیوسته خاندان سلطنتى داود حکومت مى586تا 925
پیش از میالد) سیزده خاندان سلطنتى حکومت کردند. 722تا 925شمال، در طى دو قرن (

سکونت موقت یوسف و خانواده یعقوب در مصر 
تناقض دارد. باوجود این خدا قوم خود را در مصر برکت داد و هاى عهد خدا رسد که با وعدهبنظر مى

هاى عهد به فرزندان یعقوب منتقل شد. وعده
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هاى بعدى در مورد حیات تازه وعده
خالصه 

شود. گزینش و یابد که به ابراهیم داده مىهایى مىتعهد خدا در عهد خود، دومین تجلى خود را در وعده
شوند که موانع بزرگى در برابر آنها قرار داشت ها در شرایطى داده مىشوند که وعدهفیض بدین شکل آشکار مى

یت ابراهیم، توسط اسحاق و یعقوب، سرزمین ها این بودند که ذررسید. وعدهو تحقق آنها غیرممکن بنظر مى
اى براى برکت یافتن همه ملتها موعود را به تصرف درخواهند آورد، قوم خاص خدا خواهند بود و وسیله

خواهند بود. 

ملکوت   خدا     انسان    جهان 
خلقت    خدا   آدم و حوا   عدن 

سقوط 
طوفان   خدا     نوح    کشتى 

ابراهیم   خدا     ذریت ابراهیم   کنعان 

موضوعات اصلى 
عهد با ابراهیم، اسحاق و یعقوب 

سرزمین عهد 
ذریت ابراهیم بعنوان قوم خدا 
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برکت به ملتها 

برخى کلمات کلیدى 
وعده 
ایمان 

راهى که باید پیموده شود 
.3یابد، غالطیان باب در مسیح تحقق مى-وعده به ابراهیم 

.4عادل شدن توسط ایمان، رومیان باب -ایمان ابراهیم 

12راهنماى مطالعه فصل 

شود، یادداشت هاى عهد را که در شرایط مختلف به ابراهیم داده مىوعده1:12-3با شروع از پیدایش -1
کنید. 
و 3بیند، کدامند (به غالطیان باب ز درسهاى مهمى را که پولس در رفتار خدا با ابراهیم مىبرخى ا-2

مراجعه کنید)؟4رومیان باب 
شود؟در وقایع مربوط به یعقوب و عیسو، فیض چگونه دیده مى-3
ه با عهد الهى رسد ککند و به چه معنا بنظر مىتجربه یوسف در مصر چگونه عهد الهى را تصدیق مى-4

تناقض دارد؟ 



1

فصل سیزدهم 

خروج: الگوى نجات 

A W پس شبانگاه برخاسته طفل و مادر او را برداشته بسوى مصر روانه شد و    تا وفات هیرودیس در
- 15(متى » از مصر پسر خود را خواندم«آنجا بماند تا کالمى که خداوند به زبان نبى گفته    بود تمام گردد که 

14:2.(
).7:5فصح ما مسیح در راه ما ذبح شده است (اول قرنتیان 

.  هنگامى که ذریت یعقوب در مصر مستقر شدند، بتدریج و در 1-15مقدس، خروج طرح کلى تاریخ کتاب
طى سالیان متمادى زادوولد کرده و تعدادشان زیاد شد تا اینکه به قومى پرجمعیت تبدیل شدند. پس از آن 

موسى را مقرر نمود تا قوم اسرائیل مصریان دیگر رفتارى دوستانه با ایشان نداشتند و آنان را برده ساختند. خدا
را از سرزمین مصر بسوى سرزمین موعود کنعان رهبرى کند. هنگامى که زمانى رسید که موسى از فرعون 
خواست تا قوم اسرائیل را رهایى دهد، فرعون از پذیرش این خواسته سر باز زد. خدا توسط موسى ده بالى 

خرابى را بر مصریان نازل کرد. فرعون در نهایت اجازه داد تا قوم آسمانى را ظاهر نمود که مرگ و نابودى و 
اسرائیل مصر را ترك کنند اما پس از خروج آنان از مصر به تعقیب آنان پرداخت و در کنار دریاى سرخ آنان را 

دریا بدام انداخت. در این هنگام خدا راهى را در دریا براى قوم اسرائیل بوجود آورد تا توسط آن به آن سوى 
عبور کند، اما هنگامى که سربازان مصرى خواستند از این راه عبور کنند، آب دریا آنان را پوشاند و هالك شدند. 

اسارت 

تا اینجا، بعضى موضوعات بسیار روشن الهیاتى مطرح شدند و برخى سؤاالت جالب مطرح گشتند که باید 
از آن کسانى نشده بود که مالکیت آن به ایشان وعده داده شده بود به آنها پاسخ گفت. چرا سرزمین وعده ظاهراً 

کردند؟ و چرا نقشه خدا این بود که قوم خدا کامالً از سرزمین موعود خارج شدند و در و در آن نیز زندگى مى
اندازى مهم است هاى خدا چشمایمان به وعدهمصر ساکن گردند؟ بخشى از پاسخ نخستین سؤال این است که
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شود. هردو سؤال با واقعیت تاریخى سکونت قوم اسرائیل در نخستین مراحل مکاشفه ملکوت خدا آشکار مىکه
یابند. مقدس از این واقعه پاسخ مىدر مصر و تفسیر کتاب

زندگى ابراهیم و ذریت وى در سرزمین کنعان که با سرگردانى و چادرنشینى همراه بود، اهداف خدا را در 
اى از واقعیت ساخت. در عهدعتیق تصاحب سرزمین موعود، بعنوان سایهمورد مکاشفه بشکل کامل متحقق نمى

شود. اما این امر هیچ الگوى مطرح مىگشت، زیستن بعنوان قوم خدا در ملکوت او که در آینده باید متحقق مى
گذارد که لزوماً فرزند خدا باید توسط آن وارد ملکوت خدا شود. براى ورود قوم مشخصى را در اختیار ما نمى
اى چشمگیر و ملموس از نجات از اسارت قومى بیگانه، ضرورى بود. بیاد داشته خدا به سرزمین وعده، تجربه
اى از ملکوت کردند. هر مکاشفهو حوا همه انسانها خارج از باغ عدن زندگى مىباشید که بعد از عصیان آدم 

داشت که حتى برگزیدگان نیز خدا در چارچوب حیات تاریخى قوم برگزیده، باید این واقعیت را نیز مد نظر مى
ن توسط گناهکارانى هستند که نیاز به نجات دارند. پیش از این، حقیقت در رهایى نوح از داورى کل جها

طوفان، بیان شد. خروج از مصر این نمونه را با ذکر جزئیات و با وضوح بیشتر مجدداً تکرار نمود تا شرایط 
گناهکاران و ماهیت عمل خدا در مورد گناهکاران تا زمان بازگشت مسیح الگوى نجات باقى بماند. 

کثیر شدند و به قومى بزرگ تبدیل گشتند. خوانیم که قوم اسرائیل در مصر بارور ودر آغاز کتاب پیدایش مى
شد که به خدمتى که یوسف به مصر کرده بود، توجهى نداشت و به در این زمان مصر توسط پادشاهى اداره مى

نگریست. وى قوم را به غالمان و بردگان حکومت خود قوم اسرائیل بعنوان تهدیدى درونى براى امنیت خود مى
هاى خدا دور از دسترس بنظر رسید. مطمئناً در این . بار دیگر واقعیت وعدهپیدایش)1تبدیل ساخت (باب 

بودند و تحت فرمانروایى حکومتى زمان تعداد ذریت ابراهیم بسیار زیاد بود اما آنان در جایى نبودند که باید مى
برگزیدگان خود را حفظ مستبد قرار داشتند. تمام ظواهر امر حاکى از این بود که خداى اسرائیل قادر نبود ایمان 

توانست از حکمرانى خدایان بیگانه برقوم خود جلوگیرى کند. کند و نمى
معناى الهیاتى اسارت در مصر، دو تضاد و تقابل آن با عهد خدا نهفته است. فرعون موجودى نیمه الهى 

دانستند. اما فقط دشمنى ىشد و مصریان حکمروایى او را سایه و انعکاسى از قدرت خدایان مصرى مقلمداد مى
اى وجود ندارد که نشان دهد که مقدس هیچ اشارهمصریان باعث بوجود آمدن این وضع نشده بود. در کتاب

وضعیت قوم اسرائیل در این برهه زمانى بخاطر گناه آنان بوده است. هنگامى که به ابراهیم گفته شد که قوم وى 
) و 13:15-16شود که این امر بخاطر گناه آنان است (پیدایش نمىاىتحت ظلم و ستم خواهد بود، هیچ اشاره

، 14:24شود (یوشع در وقایع بعدى در تاریخ قوم اسرائیل مسأله پرستش خدایان بیگانه از سوى قوم مطرح مى
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) اما در این مرحله شرایط قوم اسرائیل در وهله نخست اسارت سیاسى و اجتماعى باید 19:23-21حزقیال 
شود. قلمداد 

اسارت در مصر 
هاى عهد بود. قوم وعده، تحت انقیاد نیروهایى بیگانه و در سرزمینى آزمایى وعدهترین شکل توانبیانگر جدى

که از آن ایشان نبود، بودند. 

وعده در حال عملى شدن 

افکنده شوند، وضعیت ناگوار قوم هنگامى که فرعون فرمان داد که پسران تازه بدنیا آمده قوم باید به رود نیل 
اسرائیل بدتر شد. هنگامى که مادر موسى او را در سبدى قیراندود قرار داد و به رود نیل انداخت، دختر فرعون 
موسى را دید و او را نجات داد. سپس موسى را به مادر خود او دادند تا از او مراقبت کند و آنگاه دختر فرعون 

بدینسان موسى از مرگ رهایى یافت و در روند آماده شدن براى خدمت خود، از او را به فرزندى پذیرفت.
تعلیم و تربیت عبرانى و مصرى برخوردار گشت. معناى الهیاتى نجات موسى فقط در عنایت و مراقبت الهى 

شود بلکه بیانگر شکست نیروهایى است که مخالف ملکوت خدا براى محافظت از کودك نوزاده خالصه نمى
توانند به کسانى که خدا برگزیده است تا توسط وى نقشه نجات را عملى سازد، ند زیرا این نیروها نمىهست

آسیبى برسانند. 
مرحله بعدى آماده شدن موسى در مدیان است؛ یعنى مکانى که وى در سنین بزرگسالى پس از کشتن یک 

اشان به آسمان رسیده بود. خدا ناله ایشان را شنید الهمصرى بدانجا پناهنده شد. در این زمان اسرائیلیها در مصر ن
هاى ). این امر به معناى این نیست که خدا وعده23:2-25و وعده خود را با پدران ایشان بیاد آورد (خروج 

خود را فراموش کرده بود. الهیات کتاب خروج عمدتاً الهیات عملى شدن وعده است. 
کرد تا قوم خود را نجات دهد. توجه به نقش و که خدا توسط آن عمل مىخدمت موسى ابزارى انسانى بود 

جایگاه اشخاصى کلیدى چون موسى در مکاشفه عهدعتیق اهمیت بسیارى دارد. اهمیت آنان در وهله نخست در 
ن هایى از ایمان و دیندارى براى ما هستند بلکه بیشتر بخاطر نقشى که در مکشوف نموداین نیست که آنان نمونه

اى در این مورد هستند براى ما اهمیت دارند. موسى فردى بود که خدا او نمونهماهیت عمل مسیح دارند، و پیش
را مقرر کرده بود تا توسط وى اراده و نقشه خود را براى قومش آشکار سازد. 
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). او خود 17:4تا1:3اى مشتعل در کوه سینا (حوریب) خود را به موسى آشکار نمود (خروج خدا در بوته
) یعنى او خود را بعنوان کسى معرفى نمود که وعده داده 6:3را بعنوان خداى پاتریارخها معرفى کرد (خروج 

بود قوم اسرائیل در سرزمین خودشان قوم آزاد او خواهند بود. وى اعالم نمود که قصد دارد با رهایى قوم 
). سپس وى به موسى مأموریت داد که با فرعون 7:3-9اسرائیل از مصر این وعده را تحقق بخشد (خروج 

روبرو شود و قوم اسرائیل را به خارج از مصر رهبرى کند. با این وجود این قدرت خدا بود که توسط آیات و 
اندیشید که هنگامى که به مصر بازگردد و ادعا کند که معجزات آنان را رهایى بخشید. موسى به این امر مى

ه شد. 0). به موسى به دو دلیل اطمینان داد1:4، 13:3را باور نخواهند کرد (خروج برگزیده خداست سخن او
و بعنوان خداى پدران آنان معرفى » من هستم«نخست اینکه وى خدایى را که با او سخن گفته بود با عنوان 

اعد کردن قوم آمیز عطا شد که وى براى متقهاى معجزه). ثانیاً به موسى برخى نشانه14:3-16کرد (خروج مى
). این دو موضوع یعنى نام خدا و 1:4-9توانست آنها را تکرار کند (خروج اسرائیل در مورد مأموریت خود مى

اند. براى نخستین بار قوم خدا پسر آیات و معجزات  عمیقاً با تاروپود واقعه آزاد شدن قوم اسرائیل تنیده شده
رود، با وجود این، اهمیت بسیارى دارد (خروج زیاد بکار نمىشود نامى که اگرچه در عهدعتیقخدا نامیده مى

23ù22:4قرنها 10:28شوند (تثنیه ). قوم خدا بودن همچنین به معناى این است، قوم او با نام او شناخته مى .(
وعده رهایى » که به اسم او نامیده شود«بعد، هنگامى که قوم خدا به اسارت دیگرى دچار شدند، خدا به هرکس 

).7:43را داد (اشعیإ؛گ ئئ  
اى که خدا به او داده بود، متقاعد موسى به مصر بازگشت و برادر خود هارون و همه مردم را در مورد وظیفه

). اما هنگامى که نخستین درخواستهاى او از فرعون به دشوارتر شدن شرایط قوم 27:4-31نمود (خروج 
هاى خود را مجدداً براى موسى ). سپس خدا وعده21:5(پیدایش انجامید، قوم مضطرب و پریشان خاطر شدند

کند و بسیار شایان مقدس بسیار جلب نظر مىها در این قسمت از کتابکند اما شکل دادن این وعدهتکرار مى
ناپذیر از اسارت، باید خدا را بشکل جدیدى ). قوم خدا در رهایى اجتناب1:6-8توجه است (خروج 

شود. این نام دیده مىYHVHدارد. این امر در نام خداوند یا نى خدایى که عهد خود را نگاه مىشناختند؛ یعمى
این امر که در روایات مربوط به پاتریارخها در کتاب پیدایش اغلب با عنوان خداوند به خدا اشاره -P{که
کند که نام خدایى معرفى مىتواند به معناى این باشد که نویسنده این کتاب خداى ابراهیم راشود مىمى

YHWHسازد، یا اینکه این نام قبل از واقعه باب شش کتاب خروج شناخته شده بود اما را به موسى آشکار مى
}Pبخش و رهایشگرانه آن شناخته نشده بود. تا قبل از این واقعه معناى نجات
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ر زبان عبرى ارتباط دارد که در د» بودن«شود، احتماالً با فعل تلفظ مىYahwehیا Jehovahاغلب 
را بر زبان YHVHاى از تاریخ خود، نام گیرد. قوم اسرائیل در مرحلهبخود مى» من هستم«شکل 14:3خروج 

هاى گفتند. به همین دلیل نیز در بسیارى از ترجمه(خداوند من) را بجاى آن مىAdonaiآورند و واژه نمى
بکار رفته است. مسأله مهم این است که این اسم، اسم شخص YHVH) بجاى Lordانگلیسى کلمه خداوند (

آمیز عمیق نسبت به قوم خود دارد، وابسته است.خدا است و با شخصیت او بعنوان خدایى که تعهد فیض

عهد در حال عملى شدن 
ها هاى خود را تحقق بخشد که اسارت مصر، انکار این وعدهکند تا وعدهبه معناى این است که خدا عمل مى

بشناسد که او را بعنوان خدایى YHVHشود. قوم اسرائیل پسر خداست و خدا را باید با اسم محسوب مى
کند که به عهد خود وفادار است.معرفى مى

آیات و معجزات 

آمیز نباشند. اما هنگامى که واژه توانند معجزهآمیز باشند و هم مىتوانند هم معجزهمقدس آیات مىر کتابد
پیوندند. آمیزى سروکار داریم که در دو مورد بوقوع مىرود ما با وقایع معجزهآیات با واژه معجزات بکار مى

). دومین مورد 20:32-21، ارمیا 10:9، نحمیا 34:4نخستین مورد روایت رهایى قوم اسرائیل از مصر است (تثنیه 
باشد. این امر بیانگر این است که آیات و معجزات عبارتى فنى است و براى خدمت عیسى و شاگردانش مى

دهند. کنند و حتى آن را تشکیل مىبخش را همراهى مىرود که رخداد رهایىمعجزاتى بکار مى
بخش و ى نازل کرد، آیات و معجزاتى بودند که معنایى نجاتده بالى آسمانى که خدا توسط موس

شدند. خدا توسط رهایشگرانه براى قوم اسرائیل داشتند، در حالى که براى مصر داورى و مجازات محسوب مى
). ویژگى 5:7و 6:6-7مکشوف نمود (خروج YHVHاین بالیا خود را به اسرائیلیها و مصریها بعنوان 

کننده بالیا نشانگر این امر نیز بود که خدایان مصر فاقد قدرت هستند. اگرچه هریک از بخش و مجازات نجات
دهد که قوم اسرائیل مصر را ترك شد، فرعون مصرانه اجازه نمىبالیا سبب رنج و مشقت فراوان مصریان مى

خواهد ساخت گوید قلب فرعون را سختاى که در این روایات وجود دارد این است که خدا مىکنند. مسأله
). توجه 34:9، 15:8سازد (خروج ) و فرعون نیز همزمان قلب خود را سخت مى1:10، 12:9، 3:7، 21:4(خروج 

کند: فرعون داشته باشید که چگونه نویسنده کتاب خروج در سه شکل سخت شدن قلب فرعون را توصیف مى
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» سازمقلب او را سخت مى«ید: گوشود، و خداوند مىکند، قلب فرعون سخت مىقلب خود را سخت مى
سازد. شویم چه کسى قلب فرعون را سخت مى). با خواندن این سطور بخوبى متوجه نمى1:10تا 34:9(خروج 

شود. از سازد و او براى این عمل داورى مىشکى نیست که فرعون عامدانه و با آگاهى قلب خود را سخت مى
)، خدا در این مورد با 14:9-18کند (رومیان خدا تصدیق مىسوى دیگر همانگونه که پولس در مورد گزینش

مقدس که قدرت مطلق خدا و کند و او عامل اصلى وقایع است. این دیدگاه کتابقدرت مطلق عمل مى
اند، موضوعى مسؤولیت و آزادى انسانى بدون اینکه یکى دیگرى را نفى کند و نابود سازد در هم تنیده شده

اهیم پرداخت؛ اگر چه این موضوع دروراى ادراك ما قرار دارد. است که ما به آن خو
آیات و معجزات 
کنند. این رخدادها براى فرعون بخش خدا را همراهى مىآمیزى هستند که اعمال نجاترخدادهاى معجزه

ات شوند زیرا قلب او در برابر کالم خدا سخت شده است. همزمان این رخدادها براى نجداورى محسوب مى
کنند. قوم اسرائیل عمل مى

فصح 

کند. هنگامى که خدا هاى موسى مقاومت مىدرپى، فرعون کماکان در برابر خواستهپس از نه بالى پى
زاده او را کند که اگر اسرائیل را رها نکند، نخستخواند، فرعون را تهدید مىزاده خود مىاسرائیل را نخست

زیستند، ل که جدا از مصریان مى). هیچیک از بالیاى قبلى، به قوم اسرائی22:4-23خواهد کشت (خروج 
اى نزده بود. اینک قوم اسرائیل و تمام مردم مصر، در معرض آخرین بال قرار داشتند زیرا قرار بود همه صدمه

).5:11-4زادگان مصر بمیرند (خروج نخست
- 13ج قرار گرفتن قوم اسرائیل در معرض یازدهمین بال بخشى مهم از مکاشفه خدا از ملکوت است (خرو

زادگانشان از مرگ دادند، نخستداشتند و احکام او را انجام مى). فقط در صورتى که آنان به خدا ایمان مى1:12
شود. در یک روز خاص یک بره نوزاد یافتند. در این نکته برخى از عناصر کلیدى نجات مکشوف مىنجات مى

شد و ت. چهار روز پس از آن، این بره باید کشته مىیافعیب نر، باید براى هر خانواده اسرائیلى اختصاص مىبى
شد و با نان فطیر و گیاه شد. گوشت این بره باید بریان مىبخشى از خون او باید برسر در هر خانه پاشیده مى

بر «شدند. در آن شب خدا گفت: پوشیدند و براى سفر آماده مىشد. همه باید لباس خود را مىخورده مى
گذشت و شد، خدا از آنجا مىاى که بر سردرش خون دیده مىبر هر خانه» رى خواهم کرد.خدایان مصر داو

ماندند.کسانى که در درون آن خانه بودند از بال مصون مى
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). 14:12- 20خدا همچنین به موسى گفت که قوم عید فصح را بعنوان یادگارى همواره حفظ کنند (خروج 
بخش خدا اهمیت دارد اما از نظر الهیاتى عمالً وان الگویى براى عمل نجاتدهد که فصح بعناین امر نشان مى

توانیم با اطمینان چنین استنباط کنیم که توان دلیلى یافت که چرا این عید این شکل خاص را دارد. ما مىنمى
گیرند. اصل عهد خون بره به طریقى قوم ایماندار و مطیع اسرائیل را پوشانید تا اینکه آنان تحت داورى قرار ن

دهنده براى کل خانواده داشته باشد. بتدریج ها اجرا گشت تا اینکه ایمان سرخانواده تأثیرى نجاتتوسط خانواده
رود ابعاد دیگر نمادگرایى فصح بخش الهى در تاریخ قوم اسرائیل بسوى کامل شدن پیش مىکه عمل نجات

شود. تر مىواضح

فصح 
جات نه تنها به معناى رهایى از اسارت بلکه همچنین به معناى ریخته شدن خون بعنوان نشانگر این است که ن

اى براى گریز از داورى است. وسیله

رهایى 

ده بال، به اندازه کافى باعث رنج و مشقت مصریان شده بود، اما کار خدا با مصریان با این بالیا پایان نیافت. 
میان دریا عبور کردند اما هنگامى که سپاهیان فرعون تالش کردند این کار را انجام قوم اسرائیل به سالمتى از 

اى جز نابودى و هالکت در انتظارشان نبود. بار دیگر قلب فرعون سخت شد تا قدرت خدا ظاهر دهند نتیجه
جابجایى اى تبدیل شد تا قوم اسرائیل دریابد که خروج از مصر). دریا نیز به وسیله8ù4:14شود (خروج 

عادى از محلى به محلى دیگر نبود. بنابراین خدا بجاى اینکه قوم را از راههاى مناسب مصر رهبرى کند، آنان را 
-18بست دریاى سرخ قرار داد. درحالى که سپاهیان مصر نیز آنان را محاصره کرده بودند (خروج در مقابل بن

17:13 ،4-1:14 .(
مترسید، بایستید و «الم خدا توسط موسى خبرخوش نجات را بیان نمود: در این شرایط مأیوس کننده، ک

نجات خداوند را ببینید که امروز آن را براى شما خواهد کرد ... خداوند براى شما جنگ خواهد کرد و شما 
د ). و چنین نیز شد. آبها کنار رفتند و قوم اسرائیل از میان آنها عبور کردن10:14-14(خروج » خاموش باشید

کنندگان آنان را فرو گرفت. درحالى که آبها تعقیب
توانیم دریابیم که کنیم، مىاند بررسى مىهنگامى که ما عناصر نجات را که در رخداد خروج مکشوف شده

چرا خدا یوسف و برادرانش را بسوى مصر هدایت کرد. تصرف سرزمین موعود و آزاد شدن قوم اسرائیل براى 
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اشند، به معناى وارد شدن در ملکوت خدا نیست و خیلى کمتر از آنچه که اکنون ما مسیحیان اینکه قوم خدا ب
شود. قوم اسرائیل، حتى بعنوان قوم برگزیده، ماهیتاً نسبت به ملکوت خدا بیگانه محسوب هستیم، محسوب مى

ش خود را در زمینه و بخشدند، زیرا فرزندان آدم در خارج از عدن بودند. خدا تصمیم گرفت که نقش نجاتمى
بطن تاریخ قوم اسرائیل مکشوف سازد. بدینسان اسارت در مصر و خروج بیانگر اسارت نژاد انسانى در چنگال 
نیروهاى شیطان و نیز عمل قدرتمندانه و ضرورى خدا براى رهایى قوم خود از اسارت هولناك است. وقتى 

).1:15-3، 14:14وزى قطعى است (خروج جنگد پیرخداى جنگاور براى قوم خود برعلیه دشمن مى
توانیم ابعاد نجات را که در تاریخ خروج مکشوف شده است بشکل اجمالى بیان نماییم. اسارت ما اکنون مى

هایى که به پدران قوم اسرائیل یعنى ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده شده بود، در تناقض قوم اسرائیل با وعده
ها اعالن نمود که با رهایى قوم اسرائیل از اسارت، امانت خود را نشان خواهد داد عدهبود. خدا براساس این و

هاى عهد خود ). وى با انجام این کار شخصیت خود را بعنوان خدایى که به وعده1:6- 6، 23:2-25(خروج 
-5، 13:3-15همواره بیانگر این امانت در عهد است (خروج » خداوند«کامالً متعهد است، نشان داد. عنوان 

یابد و آنان را در ). نجات، داورى خدا بر دشمنان خود است که توسط آن وى قوم گمشده خود را باز مى2:6
). بدینسان خدا نجاتى ماوراى 6:6-8گرداند (خروج جایگاهى که برایشان آماده ساخته است، از آن خودش مى

، 1:10-2، 3:7- 5، 19:3-20دهد (خروج انجام مىطبیعى را براى قومى که قادر نیستند به خودشان کمک کنند،
). در تاروپود این رخدادها، تقدیم قربانى یا ذبح شدن بره فصح قرار دارد، که قوم اسرائیل را از 14-13:14

بخشد تا آنان آزاد شوند. داورى رهایى مى
آن 14تا 1ع خروج از باب گیرد. البته ایمان در طول همه وقایخروج با آزادى، ایمان و جشن پایان مى

فعاالنه حضور دارد. اما قوم خدا هنگامى که آزاد هستند، بطریقى خاص، آنچه را که خدا براى آنان انجام داده 
آمیز نسبت به خدا و توکل ). ترس احترام31:14آورند (خروج ترسند و به او ایمان مىبینند. و از او مىاست مى

گیرند! در سرود موسى و قوم، ما پرستش شود. آنگاه قوم جشن مىیخته مىبه او توسط رخداد نجات برانگ
). خدا خود را 1:15-18شود (خروج بینیم که پس از آن به الگویى براى پرستش تبدیل مىخودانگیخته را مى

سازد. بنابراین پرستش باید بر محور بازگویى توسط اعمال خود، و سخنانش در مورد این اعمال مکشوف مى
آنچه که خدا انجام داده است، انجام شود. سرود موسى سرود انتقام در مورد مصریان نیست بلکه روایتى در 

باشد (در زبان عبرى مورد آنچه که خدا براى نشان دادن امانت خود در بجا آوردن عهد انجام داده، مى
Hesed نحوه پرستش دیگر آنان در جشن شام فصح13:15، خروج .(}P- واژهHesedهاى در ترجمه

اى دارد و به مختلف به کلمات مختلفى چون رحمت و رحمانیت ترجمه شده است. این واژه معناى فنى ویژه
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این واژه کلیدى در هر آیه 136کند. در مزمور ناپذیر خدا نسبت به عهدش اشاره مىآمیز و پایانتعهد محبت
}Pشود.  تکرار مى

شد، است. در این شام مقدس، هر سال نجات خروج براى آنان تکرار نمىو خوردن نان فطیر مشخص شده 
گرفتند.بلکه آنان عمل کامل خدا را براى خودشان جشن مى

شود. در مقدس تبدیل مىنجات بعنوان آزادى از اسارت یا وضعیتى ناگوار به یکى از موضوعات مهم کتاب
کند که وظیفه خویشاوندى خود را در آزاد بوعز ترسیم مىآمیزاین مورد کتاب روت تصویرى از عمل مالطفت

الوقوع قوم خدا از آورد. بخش آخر کتاب اشعیا مکرراً به توجه به رهایى قریبشدن زمین روت بجا مى
کند. ما تکرار ایده خروج را بعنوان الگوى دهنده قوم اسرائیل اشاره مىاسارتشان در بابل، به خدا بعنوان نجات

اهده خواهیم نمود. نخستین خروج از مصر بوقوع پیوست، دومین خروج بازگشت اسیران قوم نجات مش
شود و سپس خروج واقعى که در آن عیسى قوم خود را اسرائیل از بابل در قرن شش قبل از میالد را شامل مى

سازد. از اسارت گناه و مرگ آزاد مى
گشت. خدا هنوز باید کارهاى بسارى آزادى محسوب مىخروج پایان اسارت بود اما در واقع فقط شروع 

داد تا به قوم خود نشان دهد که آزاد زیستن بعنوان قوم او چه معنایى دارد. انجام مى

نجات
عمل خدا در آزادسازى قوم خود از بند قدرتى بیگانه و بخشیدن آزادى به آنان است تا اینکه آنان بعنوان قوم 

هاى عهد زندگى کنند. وعدهاو بتوانند مطابق 

تجدید حیات یک ملت 
خالصه 

معنا هاى عهدخدا بىرسد که وعدهشوند، بنظر مىهنگامى که قوم برگزیده در بندگى قدرتى بیگانه اسیر مى
شود که توسط آن وى قوم اسرائیل را از اسارتشانبخش او دیده مىهستند. اما امین بودن خدا در عمل نجات

دهند که ورود به ملکوت خدا فقط توسط عمل ماوراى طبیعى خدا دهد. آیات و معجزات نشان مىنجات مى
ممکن است. 

ملکوت   خدا     انسان   جهان 
خلقت   خدا    آدم و حوا   عدن 
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سقوط 
طوفان    خدا    نوح    کشتى 

ابراهیم    خدا    ذریت ابراهیم    کنعان 
موسى    خداوند    قوم اسرائیل    کنعان 

موضوعات اصلى 
اسارت 

امانت خدا به عهد خود 
نام خدا 

آیات و معجزات
نجات ماوراى طبیعى 

بعضى کلمات کلیدى 
عهد

فصح
نجات

رهایى 

راهى باید پیموده شود 
خروج مسیح- خروج دوم از اسارت بابل -خروج از مصر 

7:5مسیح فصح ما، اول قرنتیان -فصح 
.3:4، 22:3-38عیسى (اسرائیل) پسر خدا است، لوقا - 1:11، هوشع 22:4-23اسرائیل پسر خدا است، خروج 

راهنماى مطالعه فصل سیزدهم 

کدامند؟15تا 1ویژگیهاى منحصربفرد زندگى و خدمت موسى در خروج بابهاى -1
معناى اسارت در مصر چیست؟با توجه به عهد -2
دهند کدامند؟عناصر اصلى مکشوف شده در رهایى قوم اسرائیل از مصر که معناى نجات را نشان مى-3
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توانند او را بپرستند؟چیست و قوم او چگونه مى» خداوند«معناى نام خدا یعنى -4



1

فصل چهاردهم 

حیات جدید: عطا و وظیفه 

A Wام تا    باطل نمایم بلکه تا تمام انبیا را باطل سازم. نیامدهام تا تورات و صحفگمان مبرید که آمده
). 17:5کنم (متى 

پس شریعت الالى ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده    شویم. لیکن چون ایمان آمد دیگر 
).25ù24:3زیردست الال نیستیم (غالطیان    

، الویان.   پس از رهایى قوم اسرائیل از مصر، موسى آنان 16-40مقدس، خروج بابهاى طرح کلى تاریخ کتاب
ایت نمود. در آنجا خدا شریعت خود را به آنان داد و به آنان فرمان داد که آن را نگاه دارند. را به کوه سینا هد

موسى مراسم تجدید عهد را بجا آورد و بدین وسیله مفاد عهد با خون مهر شد. باوجود این هنگامى که موسى 
ایل خود را در به فراموشى سپردن اى را بسازد و بدینسان آنان تمبر کوه بود، قوم از هارون خواستند که گوساله

پرستى، نشان دادند. خدا همچنین فرمان ساختن خیمه را داد و همه احکام مربوط به عهد و پرداختن به بت
شدند. پرستش همراه با گذرانیدن قربانى را صادر نمود که قوم اسرائیل باید توسط آن به خدا نزدیک مى

حیات جدید 

معناى آغاز حیاتى جدید و تولد مجدد قوم اسرائیل بود. قوم براى سفر از دریاى سرخ به خروج از مصر به 
کردند. و آنان در این شرایط امانت و وفادارى خدا کوه سینا باید از سرزمینى با شرایط اقلیمى نامناسب عبور مى

کایت کردن کردند و عدم کردند، اما علیرغم شناخت امانت خدا، شروع به شرا در رفع نیازهایشان درك مى
پیدایش). آنان همچنین از دست سپاهیان متخاصم عمالیق رهایى 17ù16رضایت خود را نشان دادند (بابهاى 

یافتند. در این برهه زمانى کوتاه، ویژگیهاى زندگى نجات یافته که در حال حاضر در زندگى مسیحیان نیز 
اى واقعى شود. نجات، اگرچه تجربههد یافت، دیده مىشود و تا زمان بازگشت مسیح ادامه خوامشاهده مى

به ایمان رفتار «کند: اى ناکامل است. پولس ویژگى حیات جدید را چنین توصیف مىاست، به یک معنا تجربه
اسرائیل نشان داد که نجات براى ورود به ملکوت ). تجربه مصر به قوم بنى7:5(دوم قرنتیان » کنیم نه به دیدارمى
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او وعده فرموده است، ضرورى است. اما همانگونه که ابراهیم نیز قبل از قوم اسرائیل درك کرده بود، خدا که
قوم درك کردند آنچه که آنان دریافت کرده بودند از آنچه که به آنان وعده داده شده بود، چیزى کم داشت. 

کردند. هاى خدا زندگى مىهنگریستند و با ایمان به وعدبنابراین آنان باید با ایمان به آینده مى
کرد قوم اسرائیل در کوه سینا در برابر خدا ایستاد. در این کوه خدا نخست کالم خود را براى موسى بیان مى

خالصه شده است: 4:19-6که در عهد الهى، نقش واسط را داشت. کل الهیات نجات و حیات جدید در خروج 
). او قوم خود را نجات داده است 4خدا بر دشمنان خود و دشمنان ملکوتش داورى کرده بود (قسمت اول آیه

دادند که نجات آنان نه امرى ). اگر قوم او نشان مى4و آنان را با خود مصالحه داده است (قسمت دوم آیه 
نمودند از میان همه ظاهرى، بلکه امرى است که به قلب و درون آنان مربوط است، اگر از کالم خدا اطاعت مى

). آنان بعنوان یک 5شدند (آیه ت خدا قرار داشتند، به قوم خاص او تبدیل مىملتهایى که در جهان زیر حاکمی
). 6کردند (آیه زیستند و بعنوان کاهنان وى او را به همه جهان معرفى مىاى منحصربفرد با خدا مىقوم در رابطه

کى از این بود که همه هاى نخستین عهد را که حااین وظیفه کاهنانه در جهانى که متعلق به خدا بود معناى وعده
). این وظیفه کاهن 3:12ساخت (پیدایش ملل جهان توسط ذریت ابراهیم برکت خواهند یافت، بیشتر روشن مى

بود که بجاى مردم به خدا نزدیک شود و بجاى خدا به مردم نزدیک گردد. قوم اسرائیل توسط نمایندگان 
تواند به خدا نزدیک شود. توسط خدمت کاهنانه مىیافت که چگونه برگزیده خود یعنى کاهنان الوى، درمى

یافتند که برکات عهد روزى توسط آنان بر کل جهان جارى خواهد شد. سپس آنان در مى
اسرائیل پسر خدا خوانده شد. این اصطالح در عهدعتیق کم بکار رفته است، اما رابطه قوم با خدا بعنوان 

شود. تنها هنگامى که پسر کامل خدا ظاهر شد تا در زندگى خود ده مىرابطه پدر و پسر، در کل این وقایع دی
هاى خدا را براى قوم اسرائیل متحقق سازد، اهمیت کامل این اصطالح آشکار شد. اما اگر چه قوم همه نقشه

کردند که این نجات مستلزم نشان اسرائیل بشکل ناقصى اهمیت نجات از مصر را درك کرده بودند اما درك مى
ادن واکنشى از سوى آنانست. آنان با آگاهى از اینکه وفادارى خدا به عهد خود چه عمل عظیمى براى آنان د

کردند، بشنوند، واکنش انجام داده است و حتى قبل از اینکه آنان جزئیات کالم خدا را که باید از آن اطاعت مى
). شاید واکنش آنان کمى عجوالنه 8:19(خروج آنان این بود که اعالن نمودند از کالم خدا اطاعت خواهند نمود 

توانستند از خود نشان و خام بنظر برسد باوجود این، این واکنش تنها واکنشى بود که آنان در این شرایط مى
تواند معنایى داشته باشد. بدهند. پذیرش فیض خدا با تعیین شرایط نمى

حیات جدید 



3

گیرد. قوم اسرائیل بعنوان قوم خدا ت که بواسطه شریعت شکل مىاى با خدا اسپس از نجات شامل رابطه
گشت. خوانده شده بود تا ملت کاهنان باشد که باید بشکلى باعث جارى شدن برکت خدا بسوى امتها مى

آزادى به جهت زیستن براى خدا 

زئیات شریعت سردرگم و خواهند معناى عهدعتیق را درك کنند، در جبسیارى از مسیحیان هنگامى که مى
شوند. در اینجا مجال این نیست که تحلیل مفصلى از ماهیت و معناى شریعت ارائه دهیم. در این گرفتار مى

دهیم. هنگامى که ما به بررسى مرحله ما عملکرد شریعت را در تاریخ باستانى قوم اسرائیل مورد بررسى قرار مى
را بررسى خواهیم نمود. باوجود این ما نباید رابطه شریعت را با عهدجدید پرداختیم رابطه شریعت با انجیل 

فیض در عهدعتیق نادیده بگیریم. 
کرد نخستین کالم در کوه سینا، کالمى در مورد فیض (نجات) و عهد بود که واکنشى مطیعانه را طلب مى

من «شود: ز بروشنى دیده مى). همین اولویت در مورد تقدم فیض در هنگام دادن ده فرمان نی4:19-6(خروج 
). او خداى آنان بود و او آنان را نجات 2:20(خروج » هستم یهوه خداى تو که ترا از زمین مصر ... بیرون آوردم

گشت. بروشنى آشکار است که علیرغم وجود همه احکام شرطى، داده بود. بر این بنیان شریعت عطا مى
اند و بجا آوردن احکام، پیش شرط و خدا را در نجات تجربه کردهشود که قبالً فیضشریعت به کسانى داده مى

بنیانى نیست که براساس آن، آنان باید نجات بیابند. 
شود چون رابطه پدرى و پسرى از پیش بعنوان عطا و اطاعت نمودن بدین دلیل از قوم درخواست مى

در شکل داده شدن ده فرمان بیشتر آشکار بخششى که قوم سزاوارش نبودند، بوجود آمده بود. این واقعیت 
شود. اکنون براى ما آشکار است که ده فرمان به شکل پیمانهایى است که در خاورمیانه عهد باستان وجود مى

گشت داشتند. مواد یا احکام این گونه پیمانها توسط پادشاهى فاتح برقوم تحت حاکمیت خودش تحمیل مى
او تبدیل گشته بودند. اشخاصى که این پیمان با آنان منعقد شده بود در صورتى زیرا آنان قبالً به افرادى مطیع

توانستند از امتیازات این پیمان برخوردار باشند که از مواد و احکام این پیمان اطاعت کنند. با توجه به مطالب مى
ش متناسب بود. عطاى توان گفت خدا عمداً شریعت را بدین شکل داد چون با ماهیت رابطه وى با قومفوق مى

اى است که آن را باید بخاطر آنچه که هست پذیرفت. نجات یا رستگارى به معناى یافتن مقام پسرى خدا بگونه
یا داشتن رابطه با خدا است. ادعاى این امر که عطاى مشارکت و رابطه با خدا به فرد بخشیده شده اما زندگى 

معنا است. ، ادعایى بىشودوى با بیگانگى و دشمنى با خدا سپرى مى
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اما ». ترا خدایان دیگر غیر از من نباشد«شود: نخستین حکم از ده فرمان حقیقتاً همه احکام دیگر را شامل مى
توانند بفهمند که این حکم در همه قلمروهاى زندگى چه معنایى دارد. قوم انسانهاى گناهکار و جاهل نمى

به احکام نشان بدهند محتاج مکاشفه خدا بودند. شریعت با شروع از ده اسرائیل براى اینکه واکنشهایى صحیح
ساخت. البته خدا فرمان، استلزامات دعوى انحصارطلبانه خدا را برقوم خودش با جزئیات بیشترى آشکار مى

شریعت ادعایى انحصارطلبانه بر کل آفرینش دارد، اما رابطه مبتنى برعهد، عطاى او به قوم برگزیده است. احکام 
گیرند و بیانگر شخصیت و نقشه او بوالهوسانه و مستبدانه نبودند. این احکام از شخصیت خدا سرچشمه مى

براى انسان در جهان آفرینش و نجات هستند. این احکام به ماهیت بازسازى رابطه کامل با خدا که خدا آن را 
دارد. برخى از احکام شریعت که اغلب احکام دار نموده بود، اشارهبوجود آورده اما گناه انسان آن را خدشه

کنند. احکام دیگر قوم اسرائیل را در تجربه شوند، این روابط را آشکارتر منعکس مىاخالقى آن خوانده مى
دهند. برخى دیگر از احکام نیز هنگامى که ابعاد خاصى از تجربه را به آیینها و اش مخاطب قرار مىتاریخى

سازند، کمى جنبه قراردادى دارند. ط مىمراسم مذهبى قوم مرتب
شود، نُه حکم دیگر نیز شامل همانگونه که حکم اول ده فرمان حکمى است که نُه حکم دیگر را شامل مى

شوند. هنگامى که عیسى دو حکم را بعنوان شوند که همه احکام دیگر شریعت خدا را شامل مىاصولى مى
برآن استوار است بیان نمود، درواقع این اصول را بشکل خالصه بیان کرد احکامى که کل شریعت و کالم انبیا

) استلزامات احکام نخستین 18:19) و محبت به همسایه (الویان 5:6). محبت خدا (تثنیه 34:23-40(متى 
هستند. اما محبت به خدا و محبت به همسایه چه معنایى دارد؟ در این مرحله از مکاشفه پیشرونده ملکوت خدا

یافتگان به فیض خدا، با شوند، ضرورت داشت که نحوه واکنش نجاتکه وقایع کوه سینا به آن مربوط مى
اى که در جزئیات مطرح شود. همه استلزامات حکم محبت به خدا و ایمان نداشتن به خدایان دیگر، مانند قطره

یرند، همه ابعاد زندگى قوم گآورد که همه حوض را فرامىافتد و بتدریج موجهایى بوجود مىحوضى مى
گرفت. اسرائیل را دربرمى

اى به عمل خدا نسبت به خود نشان اگر عهد به معناى این بود که قوم اسرائیل باید پاسخ صحیح و شایسته
بخش خدا وابسته دادند، پس واکنش شایسته باید حداقل تا حدى به میزان روشن بودن مکاشفه عمل نجاتمى
بخش مسیح بود. این امر ساختار انجیل را بینى عمل نجاتنمونه و پیشاز اسارت در مصر پیشبود. نجاتمى

داد. از آنجایى که مکاشفه در خروج ناقص بود پس باید جزئیات در خود داشت اما آن را بشکل کامل نشان نمى
شد. قوم اسرائیل در مىبیشترى در مورد اینکه قوم نجات یافته خدا چگونه باید زندگى کنند، در آن ذکر 

گرفتند که بشکل طفولیت روحانى خود باید در مورد زندگى مقدس خود تحت قیمومیت الالیى قرار مى
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مراجعه کنید). آنان تنها بدین طریق 23:3-25کرد (به غالطیان ترى آنان را تربیت مىتر و واضحصریح
اى باید برخوردار باشند. ادىیافتند که با آزاد شدن از اسارت مصر از چه نوع آزدرمى

شریعت 
یافته و برگزیده خدا داده شد تا آنان دریابند رابطه جدید آنان با خدا چه تأثیرى بر طریق به قوم از پیش نجات

زندگى آنان باید داشته باشد. شریعت کوه سینا بیانگر شخصیت خدا در رابطه با مکاشفه ملکوت او در آن برهه 
زمانى است. 

زادى براى نزدیک شدن به خدا آ

خواهد تا خداى قومى باشد که شایسته این نیستند که او خدایشان ویژگى عهد الهى این است که خدا مى
شود. اما انسانیت گناهکار از باشد. برخى از ابعاد این رابطه در رابطه آدم و حوا با خدا در باغ عدن دیده مى

نمود، نجات یافته است. چگونه اشخاصى که کماکان گناهکارند دا را انکار مىوضعیت ناگوار خود که در آن خ
مقدس این است که این امر توسط یک واسطه و میانجى ممکن توانند به خدا نزدیک شوند؟ پاسخ کتابمى

بخش خدا در خروج بود. وى همچنین واسطه کالم خدا نیز بود که حیات است. موسى، واسطه اعمال نجات
کرد. حال بخش خدا در خروج ممکن گشته بود، تبیین و تفسیر مىیافته قوم را که توسط اعمال نجاترهایى

گر و ابزارى خاص مورد نیاز بود تا براى قوم بیان کند که در فرآیند احیاء و تجدید حیات قوم کهانتى میانجى
اند. اکنون در کجا ایستاده

یمه بود. واژه خیمه به معناى چادر است اما ما در مورد این واژه ابزارى که خدا براى این هدف بخشید خ
کتاب خروج، موسى جزئیات 25- 30تأمل بیشترى خواهیم نمود چون چادر خاصى موردنظر است. در بابهاى 

ما توصیفاتى را در مورد ساخته 40تا 35ساختار خیمه و وظایف کهانتى همراه با آن را بیان نمود. در بابهاى 
شود. هاى گوناگونى که باید در خیمه انجام شوند ذکر مىخوانیم. سپس در کتاب الویان قربانىخیمه مىشدن 

ترین قسمتهاى ساخت خیمه و محتویات آن نیز جایى براى تصور و خیالپردازى قوم باقى در مورد حتى جزئى
خدا بودند. اشان با خدا کامالً متکى به مکاشفهماند زیرا قوم براى شناخت رابطهنمى

طرح کلى و شکل خیمه نیز اهمیت بسیارى دارد زیرا بشکل ملموسى وضعیت روحانى قوم اسرائیل را 
دهد. صحن برونى و وجود بعنوان قوم عهد و قوم نجات یافته و در عین حال قوم گناهکار بخوبى نشان مى

نسان گناهکار و خداى مقدس بوجود اى است که گناه بین احصارى بلند در گرداگرد خیمه بیانگر جدایى
آورد. در قسمتى از حصار، صحن مدخلى قرار داشت که مقابل مدخل خیمه بود. در صحن برونى، مذبح مى
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توانست وارد شد مىکار، پس از اینکه براى او قربانى گذرانیده مىها قرار داشت. پرستش کننده توبهقربانى
توانست توانست بجاى مردم وارد خیمه بشود اما هنگامى مىبود و مىصحن شود. کاهن اسرائیلى نماینده مردم

اى بگذراند و آیین شستشو را در محلى که در جلوى خیمه براى این کار درنظر گرفته شده وارد شود که قربانى
بود، بجا آورد. در درون خیمه یک چراغدان، یک میز و یک مذبح براى بخور وجود داشت. قسمت انتهایى 

اى از بخش دیگر خیمه جدا شده بود و پشت این پرده در اطاقى مربع شکل صندوق عهد قرار ه با پردهخیم
خواهد تا در قوم خود ساکن شود کرد: خدا مىداشت. ساختار و وسایل این خیمه سه حقیقت بزرگ را بیان مى

خدا به وسیله قربانى و خدمت سازد و باالخره اینکهو آنان را مالقات کند، گناه انسان را از خدا جدا مى
آورد. گرانه کاهن طریقى براى مصالحه بوجود مىمیانجى

شود. با وجود این در هایى که گذرانیدن آنها در کوه سینا مقرر شد، اصول الهیاتى صریحى بیان نمىدر قربانى
شود که قوم اسرائیل گفته مىتوان تشخیص داد. نخست اینکه بهبرخى ابعاد وجود، معانى ضمنى الهیاتى را مى

سازد و بشکلى باعث انجام وفادارانه احکام مربوط به نظام قربانى کردن، رضایت خاطر خدا را فراهم مى
کتاب الویان به آنها شاره شده است در 6تا 1شود. گذرانیدن پنج قربانى عمده که در بابهاى آمرزش گناهان مى

اى ها بیانگر قربانى شدن قربانىکت با خدا است. ابعاد مختلف این قربانىمجموع بیانگر مصالحه و احیاى مشار
گیرد و نیز بیانگر پوشیده شدن یا کفاره گناهان، آمرزش و قابل قبول است که جاى فرد خاطى و گناهکار را مى

فاره پذیرفته شدن اشخاص گناهکار، اطاعت و وقف به خدا و مشارکت با خدا (در شام) است. مراسم روز ک
)Yom Kippur کتاب الویان بیان شده است، بشکل گویایى، قربانى نیابتى را بعنوان 16) نیز که در باب

دهد.اى براى پذیرفته شدن در حضور خدا، نشان مىوسیله

هاخیمه و قربانى
دهد. خدا در میان قوم خود ساکن است اما فقط رابطه گناهکارى نجات یافته را با خدایى مقدس نشان مى

توان به او نزدیک شد. گذراند مىاى قابل پذیرش را براى گناه مىاى که قربانىتوسط واسطه و میانجى

مقدس براى خداوند 

یکى از » مقدس«اند، واژه مقدس بکار رفتههایى که براى توصیف شخصیت خدا در کتابدر میان واژه
) روشن نیست، اما معناى اصلى آن Qadoshهاى چشمگیر است. ریشه و منشأ این واژه (در عبرى واژه

» خدا مقدس است«م شود. اگر ما بگوییمشخصاً در رابطه آن با شریعت، از کتب خروج و الویان مشخص مى
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براى بسیارى این گفته این معنا را دارد که ما براساس مفهومى از پیش شناخته شده، حقیقتى را در مورد خدا 
کنیم. مقدس به معناى نیکو یا پاك است بنابراین خدا نیکو و پاك است. اما روشى که در شریعت بکار بیان مى

دهد. پیچیدگى ارتباط دهد، رویکردى کامالً متفاوت را نشان مىشود تا تقدس را در قوم خدا نشان بگرفته مى
دادن احکام شریعت با تقدس بدین علت است تا قوم اسرائیل دریابند که خدا تقدس خود را در اعمال 

خواهد تا آنان نیز به شباهت همین معیار تغییر کنند. کند و از قوم خود مىبخش خود آشکار مىنجات
در کتاب الویان، شأن و مقام قوم را که مبتنى بر عهد بود و در نجات از مصر بوجود آمده بود، الهیات تقدس 

) 11ربط و مستبدانه در مورد خوراك پاك و ناپاك است (الویان باب دهد. آنچه که به نظر ما احکام بىنشان مى
باشد:اند که مکاشفه بارز شخصیت خدا مىبر بنیان عهد صادر شده

یرا من یهوه خداى شما هستم پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید زیرا من قدوس هستم پس ز«
خزند نجس مسازید. زیرا من یهوه هستم که شما را از زمین مصر خویشتن را به همه حشراتى که بر زمین مى

، همچنین به 45ù44:11(الویان » بیرون آوردم تا خداى شما باشم پس مقدس باشید زیرا من قدوس هستم
مراجعه کنید).4513ù12:26، 554238:25، 43:23، 31:22-33، 34:19-36الویان 

عهد بعنوان آنچه که متعلق به قوم برگزیده است و به معناى مکاشفه خدا در کالم و اعمالش است، باید وجه 
گیرد و فاده قرار مى). شریعت که به سرعت مورد سؤاست37تا 34، 2:19مشخصه قوم او نیز باشد (الویان 

اى براى برجسته شود، در واقع وسیلهاى براى عادل شمردن خود و برتر دانستن خود از دیگران تبدیل مىبوسیله
گیرد. اما این امر در زندگى ایمانداران ساختن ماهیت خلقت تازه است که در زندگى ایمانداران شکل مى

کنند.ى، سقوط کرده و گناهکار و مغشوش زندگى مىگیرد که آنان در جهانى قدیمهنگامى صورت مى
الویان خالصه شده است. خدا قوم اسرائیل را نجات داد 26الهیات کتاب الویان و شریعت یهود، در باب 

هاى عهد خود که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود که خداى آنان باشد و آنان قوم او باشند زیرا او به وعده
دار بود. خدا با خارج نمودن قوم اسرائیل از مصر بروشنى اعالن نمود که آنان متعلق به او هستند و در امین و فا

شریعت خود آشکار نمود که آنان بعنوان قوم او چگونه باید زندگى کنند. بنابراین اشتیاق واقعى آنان که مطابق 
کردند از برکات عدن اگر آنان چنین زندگى مىاند. کالم خدا زندگى کنند حاکى از این امر بود که نجات یافته

). ارتداد باعث محروم شدن از برکات شده و آنان واقعاً زیر لعنت 1:26-13شدند (الویان جدید برخوردار مى
). عهد عالوه بر اطاعت قابل پذیرش و نااطاعتى آگاهانه، گزینه سومى را نیز 14:26-31گرفتند (الویان قرار مى

گرفتند، در کردند و زیر لعنتهاى عهد قرار مىگذاشت. اگر قوم اسرائیل، طرق خدا را انکار مىىدر برابر قوم م
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شدند (الویان نمودند، مجدداً از برکات عهد برخوردار مىکردند و بسوى خدا بازگشت مىصورتى که توبه مى
بردند. شان از نتایج عمل خود رنج مىماند و ای). با وجود این، نتایج نااطاعتى آنان با ایشان باقى مى45-40:26

رفت. این امر در واقع در اینجا تناقض آشکار بین برکات عهد و اثرات مستمر گناه بشکل کامل از بین نمى
کردند.بعدها به تجربه تاریخى قوم اسرائیل تبدیل شد و انبیا به برطرف شدن این تناقض در انجیل اشاره مى

هاى ژگیهاى شریعت را در رابطه با عهد نجات مورد بررسى قرار خواهیم داد. وعدهما در اینجا برخى از وی
تواند از کالم خدا به قوم اسرائیل که ابتدا بعنوان عهد به ابراهیم داده شده بودند، غیرقابل فسخ بودند. خدا نمى

و در میان شما «که هاى عهد بود. این کالم خداخود بازگردد. نجات از مصر عنصرى کلیدى در تحقق وعده
شد، ) که پیوسته تکرار مى12:26(الویان » خواهم خرامید و خداى شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود

کرد. کار کرد شریعت این بود که به قوم اسرائیل نشان دهد که چگونه این بشکلى موجز عهد الهى را بیان مى
کردند و همچون اقوام شد. اگر آنان این امر را فراموش مىمىرابطه نوین با خدا باید در زندگى آنان متجلى

گرفتند. اما تجربه نشان داد که آنان کردند، بجاى برخوردارى از برکات زیر لعنت قرار مىپرست زندگى مىبت
تند. ها از کمال مطلوبى که خدا از آنان انتظار داشت فاصله بسیار داشحتى در بهترین حالت و با بهترین انگیزه

آورد که ایشان قادر نیستند به مالك خدا در مورد تقدس دست یابند و با تمام قلب شریعت پیوسته بیاد آنان مى
داد که هرگاه گناه ). به همین دلیل نیز شریعت به آنان تعلیم مى5:6و جان و قوت خود او را محبت کنند (تثنیه 

ت رحمت خدا قرار گیرند. بدینسان آنان آموختند که با کنند احکام مربوط به قربانى را بجا آورند و تحمى
توانستند شریعت را توانند شریعت را حفظ کنند. تناقض در اینجاست که آنان در صورتى مىاعمال خود نمى

یافتند و پذیرش در حضور کردند، آمرزش گناهان را مىنگاه دارند که ناتوانى خود را در نگاهدارى آن درك مى
نمودند. ان یک عطا دریافت مىخدا را بعنو

احکام مربوط به تقدس 
یافتگان خوانده شده بودند که با جدا شدن و بر روى تفاوت بین خدا و قوم گناهکار تأکید داشت. نجات

متفاوت بودن از بقیه انسانها در تقدس خدا شریک شوند. 
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معناى حیات جدید 
خالصه 

تر از جابجایى از سرزمینى به سرزمینى دیگر داشت. این حیات همچنین حیات جدید معنایى بس عمیق
شامل قرار گرفتن تحت حاکمیت خدا و تبدیل شدن به شباهت شخصیت او بود. قوم اسرائیل با زندگى در 

هاى آن است و توسط خیمه و قربانىسرزمین موعود بعنوان قوم خدا، بعنوان قومى که خدا در میان آنان ساکن 
شدند. سازد تا به وى نزدیک شوند، مشخص مىآنان را قادر مى

ملکوت    خدا   انسان    جهان 
خلقت    خدا   آدم و حوا   باغ عدن 

سقوط 
طوفان   خدا   نوح   کشتى 

ابراهیم   خدا   ذریت ابراهیم   کنعان 
ئیل   کنعان موسى   خداوند   قوم اسرا

موضوعات اصلى 
شریعت کوه سینا

آزادى توسط نجات 
کهانت و واسطه بودن

مقدس بودن براى خداوند 
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بعضى کلمات کلیدى 
پسر بودن

شریعت و فیض
قربانى نیابتى

مقدس 

راهى که باید پیموده شود 
31:31- 34شریعت مکتوب بر قلوب، ارمیا -شریعت مکتوب بر سنگ 

14:6نه تحت شریعت بلکه تحت فیض، رومیان - 17:5گرداند متى مسیح شریعت را متحقق مى
مسیح هیکل جدید - هیکل -خیمه 

راهنماى مطالعه فصل چهاردهم 

شوند را مطالعه کنید. ویژگیهاى اصلى که در این آیات توصیف قوم اسرائیل ذکر مى4:19-6خروج -1
کدامند؟ بین این ویژگیها و شرایط ما که تحت احکام انجیل هستیم چه تشابهاتى وجود دارد؟

اشتباه است؟ چگونه گفتن این امر که قوم اسرائیل با اطاعت از شریعت نجات یافته بود، از چه نظر -2
گیرد؟شریعت فقط در چارچوب فیض در نقشه نجات جاى مى

خروج ذکر شده، ترسیم نمایید. ابعاد 30تا 25طرحى ساده از خیمه با توجه به توضیحاتى که در بابهاى -3
کنند، مشخص کنید. کلیدى طرح آن را که ماهیت نجات را توصیف مى

کند تا نقش شریعت را ویان را خالصه کنید. چگونه این قسمت به ما کمک مىکتاب ال26مضمون باب -4
در نقشه خدا و معناى قدوسیت درك کنیم؟
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فصل پانزدهم 

آزمایش در بیابان 

A W پس تجربه کننده نزد او آمده گفت: اگر پسر خدا هستى بگو تا این سنگها    نان شود. در جواب
اى که از دهان خدا صادر گردد (متى کند بلکه به هرکلمهگفت: مکتوب است انسان نه محض نان زیست    مى

4-3:4.(
نیز    باید بلند کرده شود تا هر که به او و همچنان که موسى ما را در بیابان بلند نمود همچنین پسر انسان 

).15ù14:3ایمان آرد هالك نگردد بلکه حیات    جاودانى یابد (یوحنا 

مقدس، اعداد، تثنیه:   خدا پس از دادن شریعت به قوم اسرائیل، ایشان را بسوى سرزمین طرح کلى تاریخ کتاب
م با ترسیدن از ساکنین کنعان، از ورود به سرزمین موعود هدایت نمود تا آن را به تصرف خود درآورند. قو

هاى خدا نشان دادند. تمامى نسل بزرگساالنى که از اعتمادى خود را به وعدهموعود امتناع نمودند و بدینسان بى
مصر خارج شده بودند، به استثناى یوشع و کالیب محکوم به سرگردانى و مردن در بیابان گشتند. به قوم اسرائیل 

عمون را تصرف داده نشد تا سرزمینهاى متعلق به خویشاوندان خود یعنى سرزمین اقوام ادوم، موآب و بنىاجازه
نمایند، اما قوم بر ملل دیگرى که در برابر آنان ایستادند پیروز شدند. باالخره، قوم چهل سال پس از خارج شدن 

اینجا موسى قوم را براى تصرف سرزمین از مصر، در ساحل شرقى رود اردن، به قلمرو موآبیان رسیدند. در
کنعان آماده نمود و یوشع را بعنوان رهبر جدید آنان مقرر کرد. 

اسرائیل تحت لواى نام خدا 

رسید که هایى که به پاتریارخها داده شده بود، بنظر مىملت جدیدى بعنوان قوم خدا بوجود آمده بود و وعده
ید. تجارب قوم اسرائیل در نجات از مصر، و حضور خداوند فرمانروا و کالم او پوشاینک جامه تحقق بخود مى

در سینا تنها به یک جهت اشاره داشتند یعنى تصاحب عدنى جدید که همانا سرزمین موعود کنعان بود. در 
برکت مشهورى که خدا به هارون گفت به قوم بدهد، موقعیت قوم اسرائیل و طبیعت خدا بشکل گویایى 

ه شده است:خالص
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یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. یهوه روى خود را برتو تابان سازد و بر تو رحمت کند. یهوه «
)24:6-26(اعداد »    روى خود را برتو برافرازد و تو را سالمتى بخشد

اى صحیح با خدا، تدارك مستمر خدا این کلمات معناى خاصى دارند. این کلمات در مورد احیاى رابطه
گویند. بنابراین نام خدا بر قوم اسرائیل قرار براى رفع هر نیاز و شفا و احیاى خلقت سقوط کرده سخن مى

بود و همان گونه که حکم سوم از ده ن مى). در میان ملل مختلف دنیا، نام خدا باید بر آنا27:6گرفت (اعداد مى
ارزش آبرو کردن این نام، قرار گرفتن این نام را بر خودشان بىساخت آنان نباید با بىفرمان خاطرنشان مى

ساختند. مى
کتاب اعداد در مورد اهمیت خیمه عبادت در سازمان دهى و اداره قوم، تأکید خاصى دارد. موسى به خدمت 

داد. خدا از تخت رحمت که در خیمه قرار اى از وظایف نبى و کاهن بود، ادامه مىخود که آمیزهمنحصربفرد 
گفت و جزئیات بیشترى را در مورد اینکه چگونه حیات قوم باید انتظام یابد، داشت، کماکان با او سخن مى

آتش بر آن قرار داشت که نمود. از زمانى که خیمه بوجود آمد، در هنگام روز ابر و در هنگام شبآشکار مى
بیانگر حضور خداوند بود. هدایت شدن قوم توسط ابر، این واقعیت را که خدا عمالً در میان آنان زندگى 

کردند تا شد، قوم نیز بدنبال آن حرکت مىکرد. هرگاه که ابر از خیمه جدا مىکرد، برایشان بیشتر آشکار مىمى
شد. این قوم، قومى زائر بودند که خدایشان کردند، متوقف مىحت مىزمانى که در جایى که آنان باید استرا

کرد. خدا جنگاورى بود که براى هدفى که مدنظر داشت، یعنى برکت دادن قوم اسرائیل همراه ایشان حرکت مى
گفت: داد موسى مىجنگید. بدینسان هنگامى که حرکت ابر زمان نقل مکان کردن را نشان مىمى

ند برخیز و دشمنانت پراکنده شوند و مبغضانت از حضور تو منهزم گردند. و هنگامى که تابوت اى خداو
گفت: اى خداوند نزد هزاران هزار اسرائیل رجوع نما شد او مىعهد در جایى ساکن مى

).36ù35:10(اعداد 

نام خدا 
ملکوت خدا بوجود آمده بود. که بر قوم اسرائیل قرار داشت، بیانگر روابط جدیدى بود که در 

شکنندقوم اسرائیل عهد را مى
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کند و هیچ امرى همچون نظر نمىخوانیم، هیچ امرى به اندازه فیض خدا جلبمقدس را مىهنگامى که کتاب
سازد. حتى هنگامى کهنیکویى و حفاظت او از قومى که همواره متمرد و عصیانگر بودند، فیض او را آشکار نمى

). 32موسى برفراز کوه سینا رفته بود، قوم لب به شکایت گشودند و آشکارا دست به عصیان زدند (خروج باب 
ساخته شدن گوساله طالیى توسط قوم، تالشى آگاهانه براى جانشین ساختن الوهیتى دیگر بجاى یهوه نبود، 

ر هم این اقدام آنان نه به منزله ساختن بلکه این عمل آنان به منزله امتناع از پذیرش مکاشفه خدا بود. حتى اگ
اى از وجود او باشد، این عمل بیانگر ارائه تصویرى از خداست که ثمره تصویرى براى خدا بلکه ساختن نمونه

شد. تنها شفاعت موسى براى قوم مانع پرستى محسوب مىآلود انسانى بود. بنابراین این عمل آنان بتتصور گناه
اشان بعنوان نگهبانان خیمه مقرر شدند. الویان بخاطر وفادارىاز نابودى آنان گشت.

پس از آن، عصیان قوم بارها و بارها تکرار گشت. حتى هارون و مریم نقش نبوتى منحصربفرد موسى را زیر 
گوید. بار سخن مى» روبرو«). خدا آنان را توبیخ کرد و تصریح نمود که با موسى 1:12-2سؤال بردند (اعداد 

).3:12-5دیگر شفاعت موسى باعث شد تا بجاى داورى و مجازات، فیض الهى ظاهر شود (اعداد 
در میان همه عصیانهاى قوم، امتناع آنان از ورود به سرزمین موعود، بیش از هر زمان دیگرى، کاسه صبر و 

سرزمین کنعان رهسپار تحمل خداوند را لبریز نمود. گروهى متشکل از دوازده نفر براى اکتشاف و جاسوسى 
اى شدند و سپس بازگشتند تا آنچه را که دیده بودند گزارش کنند. ده نفر از این گروه بخاطر قدرت اقوام بیگانه

که در سرزمین کنعان ساکن بودند، دچار ترس و واهمه شدند و گزارش آنان باعث ترس و وحشت قوم گشت. 
کالیب قوم را ترغیب نمودند که داخل سرزمین موعود شوند و دو نفر دیگر از اعضاى این گروه یعنى یوشع و 

) اما ترغیب آنان در همهمه قوم در مورد اینکه به 6:14-9، 30:13هاى خدا ایمان داشته باشند (اعداد به وعده
تابه کى این قوم مرا اهانت نمایند و تا به کى با وجود همه «مصر بازگردند گم شد. و آنگاه خدا چنین گفت: 

). بار دیگر دعاى موسى باعث گشت تا خدا 11:14اتى که در میان ایشان نمودم به من ایمان نیاورند (اعداد آی
). باوجود این مجازات الهى در انتظار قوم بود. نسلى که شاهد آیات و 13:14-20قوم را نابود نسازد (اعداد 
ماند و د چهل سال در بیابان سرگردان مىتوانست وارد سرزمین موعود بشود بلکه بایمعجزات در مصر بود نمى

).21:14-35کردند (اعداد مرد. تنها یوشع و کالیب نسل جدید را در ورود به سرزمین موعود همراهى مىمى
شود مقدس عصیانهاى دیگر قوم ثبت شده است و با خواندن روایت این عصیانها براى ما روشن مىدر کتاب

وفایى و قصورات انسان ظ عهد نبود. جنبه مثبت این واقعیت ناگوار این است که بىکه قوم اسرائیل قادر به حف
تواند بر وفادارى خدا غالب شود. هرگاه که فیض و وفادارى خدا به عهدش بشکل مؤکد آشکار هرگز نمى

جاللى بخش پرشود، یعنى به زمانى که مسأله گناه انسان توسط عمل نجاتشود، توجه ما معطوف آینده مىمى
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ور شدن مارهاى سمى به شود. هنگامى که در بیابان بخاطر شکایت قوم داورى خدا بصورت بالى حملهحل مى
توان مشاهده کرد. موسى نزد خدا استغاثه بخش را مىنمونه این عمل نجاتشود، سایه و پیشقوم دیده مى

اى قرار وى قوم، مارى برنجین را بر نیزهدهد که در وسط اردکند تا قوم را ببخشد و خدا به او فرمان مىمى
دهد. هر کسى که توسط مارها گزیده شده بود، فقط کافى بود به مار برنجین بنگرد و از مرگ نجات یابد (اعداد 

). در مورد منطق تعیین نمودن این وسیله که براى نجات مقرر گشت مطالب زیادى 15ù14:3، یوحنا 9-4:21
اینجا فقط واکنش ایمان به کالم وعده مطرح است. توان گفت و ظاهراً درنمى

در این وقایع مربوط به سرگردانى در بیابان ما در قوم اسرائیل الگویى را در مورد رد نمودن بهشت مشاهده 
ها، زندگى کردن قوم خدا در رابطه مبتنى بر عهد با خداوندشان در سرزمینى است کنیم. جوهره اصلى وعدهمى

کنند زیرا ه آن را به ایشان داده است. اما قوم سرزمینى را که شیر و شهد در آن جاریست رد مىکه وى وعد
ترسند و ایمان ندارند که خدا حقیقتاً این سرزمین را به آنان داده است. اینک آنان باید تا زمان مرگ در بیابان مى

ا عطاى الهى را دریافت کنند یا خیر. بمانند و دیگر این فرزندان آنان هستند که باید تصمیم بگیرند آی

عصیان قوم اسرائیل 
وفایى قوم اسرائیل خدا ایمانى و بىدهد که رابطه مبتنى بر عهد هنوز ناکامل است. اما در مقابل بىنشان مى

کند. وفادارى خود را حفظ مى

آماده ساختن نسل جدید 

چهل سال پس از خروج، نسل جدید بزرگسال قوم اسرائیل، به دشتهاى موآبیان در کناره شرقى رود اردن 
شوند تا وارد سرزمین موعود بشوند، ثبت رسیدند. در کتاب تثنیه کالم موسى به قوم هنگامى که آنان آماده مى

یک عهد به نگارش در آمده است و توان گفت که کتاب تثنیه به شکل منعقد شدن شده است. بطور کلى مى
خواهند وارد سرزمین بیانگر تجدید عهد با نسلى جدید است که تحت رهبرى فردى دیگر، یعنى یوشع، مى

موعود شوند. قسمت اول این کتاب تاریخ قوم اسرائیل را در دورانى که شرح آن در کتاب اعداد آمده است، 
ى محبت مبتنى برعهد خدا که در اعمال قدرتمندانه خدا براى کند. در این قسمت برروبشکل خالصه بیان مى

وفایى و عصیان قوم شود. این کتاب همچنین بىشود، تأکید مىهایش به قوم اسرائیل دیده مىتحقق وعده
). 3تا 1کند (تثنیه بابهاى اسرائیل را در بیابان بازگو مى
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سازد که او خدایى است که د. خدا یوشع را مطمئن مىگرددر اینجا فرصتى براى یک شروع مجدد فراهم مى
جنگد اما همچون همیشه، در عهد عنصرى که حاکى از وجود شرایطى در آن است، دیده براى قوم خودش مى

). این امر 4-26شوند (تثنیه بابهاى شود. در کتاب تثنیه احکام عهد که باید از آنها اطاعت شود، تکرار مىمى
اى اسرائیل بشنو یهوه خداى ما «باشد که در کلمات ذیل خالصه شده است: دارى در عهد مىبیانگر عنصر وفا

). 5ù4:6(تثنیه » یهوه واحد است. پس یهوه خداى خود را به تمامى جان و تمامى قوت خود محبت نما
از این عالوه بر این احکامى براى داشتن زندگى مقدس همچنین عواقب و نتایج اطاعت یا عدم اطاعت

خورند شود. این برکات و لعنتها در قسمتهاى مختلف کتاب تثنیه به شکل پراکنده به چشم مىاحکام نیز ذکر مى
شود. بدینسان کتاب تثنیه برروى نیکویى خدا که در کتاب تثنیه دیده مى28اما مجموعه کاملى از آنها در باب 

کند. این کتاب مکرراً به شود، تأکید مىد دیده مىانتخاب قوم اسرائیل و بخشیدن برکات عهد به قوم خو
کند. اگر قوم مسؤولیت قوم اسرائیل در زندگى منسجم و همخوان با وجودش بعنوان قوم مقدس خدا، تأکید مى

زد، در مقابل، برکات را نیز انکار نموده بود. چنین عصیانى نه تنها باعث از پذیرفتن این مسؤولیتها سر باز مى
شد تا زیر لعنت نیز قرار گیرند. قوم از برکات محروم شوند، بلکه همچنین باعث مىشد کهمى

در کتاب تثنیه بشکل بسیار گویایى ملکوت خدا و هدف خلقت جدید توصیف شده است. در این کتاب 
گوید یعنى انتخابى که تنها با سرّ محبت خدا خدا از قدرت مطلق خود در گزینش قوم اسرائیل سخن مى

ورزد! زد چون محبت مىورورزد، و او محبت مىکند چون محبت مىتوان آن را توضیح داد. خدا انتخاب مىمى
) هدف این گزینش این بود که قوم اسرائیل در سرزمین نیکو، یعنى عدن جدید، قوم خدا باشد 6:7- 11(تثنیه 
شدند که بیندیشند که خدا بدین دلیل که آنان عادل بودند و ). قوم اسرائیل دچار این وسوسه مى7:8- 10(تثنیه 

راند اما آنان باید بیاد نشان را از این سرزمین به بیرون مىسزاوار تصاحب سرزمین موعود بودند، دشمنا
اى که دریافت نمودند، نبودند بلکه هر ملت سزاوار بال و مجازاتى است که بر آن آوردند که سزاوار نیکویىمى

).1:9- 24شود (تثنیه نازل مى
ان تنها انگیزه براى وفادارى به عهد این پندار که کتاب تثنیه از وعده ملکوت و تهدید نابودى و هالکت بعنو

شود. جوید، پندارى نادرست است. اگر چنین باشد نجات فقط به پاداشى براى اعمال نیکو تبدیل مىسود مى
آگاهى تاریخى و حس تاریخیت در این کتاب، با آنچه که قبالً در عهد کوه سینا بوقوع پیوست همخوان است. 

شود تا مطیع باشد (تثنیه دا در وقایع خروج، قوم اسرائیل خوانده مىبخش خدر مجموع بخاطر محبت نجات
باید امرى ظاهرى مانند عالمت ختنه باشد، زیرا ). همچنین اطاعت صرفاً نمى22-20:10، 15:5، 40-3720:4

). 12:10-16واکنش به خدا باید واکنشى قلبى باشد (تثنیه 
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در مورد خانواده بعنوان واحد اساسى جامعه مبتنى بر عهد، کتاب تثنیه همچنین دیدگاههاى ارزشمندى را
سازد. آگاهى و معرفت در مورد گزینش، عهد و احکام آن و نجات باید از نسلى به نسلى دیگر در مطرح مى

). تنها توصیفى که در مورد احکام شریعت و آیینهاى آن باید به کودکى 6:6-9گشت (تثنیه خانواده منتقل مى
-25شد ذکر عمل تاریخى نجات بود که توسط آن، قوم از اسارت مصر آزاد شده بودند (تثنیه د مىکنجکاو دا

). آنان خوانده شده بودند تا مانند کسانى که توسط فیض نجات یافته بودند زندگى کنند. 20:6
اسرائیل، پایان داد. موسى به آخرین گفتار مهم خود بعنوان نبى خدا، با اعالن برکت در مورد هر یک از قبایل

). یوشع آماده بود تا قوم خود را به ملکوتى 34ù33پس از آن وى در سرزمین موآب جان سپرد (تثنیه بابهاى 
که خدا براى آنان مهیا نموده بود، هدایت کند. 

با نسل جدید 
به قوم برگزیده خود تجدید عهد صورت گرفت و به آنان کامالً اطمینان داده شد که خدا سرزمین موعود را

خواهد بخشید. 

وعده جهانى تجدید حیات یافته 
خالصه 

مانست. وعده قومى تجدید حیات یافته بدون سرزمینى تجدید حیات یافته به آدم و حوا بدون باغ عدن مى
د حیات یافته بود که همه اثرات منفى اى تجدیتصاحب سرزمین موعود وعده تصاحب سرزمینى بود که بگونه

توان آن را دریافت سقوط در آن از بین رفته بود. چنین سرزمینى بخشى از ملکوت است که تنها توسط ایمان مى
نمود. 
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جهان ملکوت   خداانسان
خلقت    خداآدم و حواباغ عدن 

سقوط 
کشتى طوفان   خدانوح

کنعان ابراهیم   خداذریت ابراهیم
کنعان موسى   خداوندقوم اسرائیل

موضوعات اصلى 
نام خدا

سکونت خدا با قوم خود 
سرزمین موعود

نااطاعتى اسرائیل 

برخى کلمات کلیدى 
برکت و لعنت

ایمان
پرستى بت

راهى که باید پیموده شود 
1:10- 3هشدارى به مسیحیان، اول قرنتیان - قصور اسرائیل در ورود به سرزمین موعود 

1:4-13آرامى سبت براى قوم خدا، عبرانیان 

راهنماى مطالعه فصل پانزدهم 

، تثنیه 18ù17:15و 17ù16:3شد؟ به خروج به چه معنا سرزمین کنعان عدن جدید محسوب مى-1
عه کنید. مراج10-7:8



8

دادند که قوم یافتند؟ چگونه برخى از وقایع نشان مى» نجات«به چه معنا قوم اسرائیل با رهایى از مصر -2
اند؟نجات نیافته

کرد همزمان وفایى قوم اسرائیل را مجازات مىدهند که در حالى که خدا بىچگونه وقایع بیابان نشان مى-3
د؟هاى خود وفادار بوبه وعده

بکار 1:10- 13پولس رسول چگونه شرایط قوم اسرائیل را در مورد شرایط مسیحیان در اول قرنتیان -4
گیرد؟مى
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فصل شانزدهم 

ورود به سرزمین نیکو 

A W9:4ماند (عبرانیان پس براى قوم خدا آرامى باقى مى.(
).43:23گویم امروز با من در فردوس خواهى بود (لوقا    هرآینه به تو مى

مقدس، یوشع، داوران، روت.   قوم اسرائیل تحت رهبرى یوشع از رود اردن عبور کردند طرح کلى تاریخ کتاب
و وظیفه اخراج نمودن ساکنان کنعان را آغاز نمودند. پس از پیروزى بر ساکنان کنعان، سرزمین موعود بین قبایل 

الوى از سرزمین موعود سهم و میراثى تقسیم شد و به هر قبیله قلمرو مشخصى تخصیص یافت. تنها قبیله
اى با خدا داشت. تنها گروههاى کوچکى از کنعانیان در سرزمین باقى مانده بودند نیافت زیرا رابطه کهانتى ویژه

شدند. توسط رهبرى موسى و اسرائیل محسوب مىکه گاهى تهدیدى براى سرزمینهاى تحت تصرف قوم بنى
ى دست یافتند که در طى آن داوران تا حدى در مورد مسائل مردم اشراف و یوشع قوم به دورانى از ثبات نسب

تسلط داشتند. 

توضیح 

مقدس را مورد اید که من بتدریج در هر فصل حجم بیشترى از مطالب کتابشما متوجه این نکته شده
ام. دلیل این امر ساده است. بسیارى از مطالبى که مورد توجه ما متخصصین الهیات بررسى قرار داده

و خروج در مقایسه با کتب اند. بنابراین پیدایش مقدس مطرح شدهمقدسى است، در مراحل ابتدایى کتابکتاب
اند. شما شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که چرإ؛ء ّّ بعدى با جزئیات بیشترى مورد بررسى قرار گرفته

کند این سؤال همین جواب کفایت مىاند. براى پاسخ بهمقدس همین رویه را در پیش نگرفتهنویسندگان کتاب
نوشتند. ما مطالب کتب دیگر را خود و نه صرفاً رفع نیازهاى ما مىکه آنان براى پاسخگویى به نیازهاى زمان 

گیریم اما اکنون که بنیاد نهاده شده است به جزئیات مطالب این کتب کمتر خواهیم پرداخت. نادیده نمى

ها وعده
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داشتند تا سپرى کردن چهل سال در بیابان، مدت زمان درازى است! احتماالً نسل جدید دیگر فرصت کافى
هاى خدا به فراموشى بسپارند. و اکنون آنان با قوت قلب یافتن از قصورات والدین خود را در یافتن وعده

پیروزى بر پادشاهان این سوى رود اردن، آماده رویارویى با دشمن شده بودند. رهبر آنان یوشع مجدداً 
). شرطى که آنان براى 1:1-9بخشید (یوشع ث مىهاى خدا را شنید: خدا سرزمین وعده را به آنان به میراوعده

آوردند اطاعت از کالم خدا بود. شکى نیست که همه قوم باید از کالم خدا اطاعت تحقق این وعده باید بجا مى
کردند اما در این میان از یوشع بعنوان رهبر آنان انتظار خاصى وجود داشت. وى باید در مورد کالم خدا مى

کرد زیرا خدا با قوم خود آورد. ایمان و دلیرى اطاعت را همراهى مىا دقت باید آن را بجا مىنمود و بتفکر مى
). 9بود (آیه 

اشاره شده است. هنگامى که 14:17- 20رفت در تثنیه به چنین اطاعتى از عهد که از رهبر قوم انتظار آن مى
کردند داشته باشند، کسى را که آنان انتخاب مىگرفتند پادشاهى شدند و تصمیم مىقوم در سرزمین مستقر مى

کرد. این امر، همانند انتظاراتى که از یوشع وجود داشت، بیانگر بود که مطابق شریعت زندگى مىباید رهبرى مى
اصلى مشخص براى حکومت بر قوم نجات یافته بود. پادشاه یا رهبر، نماینده قوم بود و تقدس شخصى او بر 

یابیم که حاکمیت خدا بر قوم اى الهیاتى بنگریم درمىیر زیادى داشت. اگر به این امر از زاویهروى حیات قوم تأث
شد که باید شخصیت خدا را براى بخشید، بواسطه حکمرانى انسانى انجام مىخود در مکانى که وى به آنان مى

شده است، براى درك نمود. این موضوع که در عهدعتیق برروى اهمیت آن تأکید زیادى قوم منعکس مى
هى پادشاهاى خدا توسط یک انسان که مقام حکمرانى و ملکوت خدا در عهدجدید اهمیت دارد. وعده

یافت. داشت و شایسته رهبرى قوم او به سرزمین موعود بود، تحقق مى

تحقق 
شود. هاى خدا توسط عملکرد خدا در وجود انسانهاى برگزیده، ممکن مىوعده

ها عدهتحقق و

توان با خواندن دو فصل ابتدایى و پایانى کتاب درك نمود. گرایش الهیاتى حاکم بر کتاب یوشع را مى
همانگونه وعده داده شده بود، قوم اسرائیل وارد سرزمینى شدند که خداوند به آنان بخشیده بود تا بدون 

). تنها دلیلى که آنان سرزمین 1:23-13(یوشع هیچگونه تهدیدى از سوى دشمنان به آرامى در آن زندگى کنند 
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اى باقى موعود را به تصرف خود درآوردند این بود که خداوند براى آنان جنگیده بود. اگر چه هنوز نواحى
هاى باقى مانده نیز در شرف تحقق یافتن )، اما وعده5ù4:23شدند (یوشع مانده بود که باید تصرف مى

دانید که یک چیز از تمام چیزهاى نیکو که یهوه خداى شما تمامى جان خود مىو به تمامى دل و به«بودند. 
(یوشع » اش واقع شده است و یک حرف از آن به زمین نیفتادهدرباره شما گفته است به زمین نیفتاده بلکه همه

مراجعه کنید).43:21- 45، همچنین به 14:23
شده است. همانگونه که نشانه بارز خروج از مصر ها در کل کتاب یوشع تشریحروش تحقق این وعده

معجزه شکافته شدن دریا و بوجود آمدن راهى براى خروج بود، به همین شکل نیز نشان بارز ورود به سرزمین 
اى مشابه آن بود. در این مورد نیز جریان رود اردن باز ایستاد تا قوم بتوانند با پاى پیاده از آن عبور کنعان نشانه

نمود اى دال بر این بود که خدا با آنان بود و ساکنان سرزمین را اخراج مى). این امر نشانه1:3-17(یوشع کنند 
). در حین عبور از رودخانه خدا به یوشع فرمان داد که دوازده سنگ را از رودخانه خارج سازد و در 10(آیه 

دگارى برپا سازد. باردیگر با توضیح اعمال مکانى که آنان براى نخستین بار در سرزمین موعود اردو زدند، یا
ى »چرا«گویى به بخش خدا هنگامى که او راهى را در دریاى سرخ و رود اردن بوجود آورد فرصت پاسخنجات

به این موضوع توجه .(20:6- 25، مقایسه کنید با تثنیه 21:4- 24آمد (یوشع کنجکاوانه کودکان بوجود مى
بخش خدا بعنوان تنها طریق معنا ر شکل عهدعتیقى خود بصورت اعمال نجاتداشته باشید که چگونه انجیل د

شود. دادن به هستى قوم اسرائیل ارائه مى
کشد. پیش از نبرد روایت تسخیر شهر اریحا، به انجام رسیدن الهیات حاکم بر کتاب یوشع را به تصویر مى

وى به یوشع فرمان داد تا نقشه خاصى را براى اریحا فرشته فرمانده لشکریان خداوند به یوشع ظاهر شد.
گشتند. معناى ضمنى تصرف شهر اجرا کند. در این نقشه مردان مسلح باید همراه با تابوت عهد به دور شهر مى

این عمل این بود که جنگ از آن خداوند است و اینکه قدرت او شهر اریحا را تسلیم خواهد نمود. با وجود این 
اى برخى اشخاص ). نقش واسطه7:6تا 13:5بدون دخالت عوامل انسانى نبود (یوشع معجزه نابودى شهر

مقدس است. منتخب در انجام اعمال خدا موضوعى تکرار شونده در کل کتاب
گرفتند تا اینکه قوم در فرآیند پیروزى، برخى قسمتهاى سرزمین تحت لعنت و ممنوعیت الهى قرار مى

از آن خداوند است. اریحا یکى از این مکانها بود که به خداوند وقف شده بود و این امر اسرائیل بداند که زمین 
شد. اگر یک اسرائیلى آنچه را که به خداوند وقف شده بود بدان معنا بود که این شهر بطور کامل باید نابود مى

گناه عخان براى ما قابل درك انداز ). با توجه به این چشم17:6- 21گرفت (یوشع داشت زیر لعنت قرار مىبرمى
شود که برخى از اشیاء وقف شده در اریحا را براى خودش غارت نمود. نتیجه آنى این عمل وى شکست مى
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). هنگامى که عخان بعنوان شخص خاطى و گناهکار 1:7-5بار اسرائیلیها از مردان عاى بود (یوشع مصیبت
). در اینجا ما اصل اتحاد و یگانگى را مشاهده 6:7-26شع اش هالك شدند (یوشناخته شد، او و تمام خانواده

نده نمايمقدس اهمیت زیادى دارد. بخاطر وحدت و اتحاد و یگانگى گروه، یک شخص کنیم که در کتابمى
افراد بسیار است. بدین شکل کل نژاد انسانى در آدم گناه کردند. چون نوح در نظر خدا فیض یافت، تمام 

فتند. در ابراهیم کل قوم اسرائیل برگزیده شدند. توسط خدمت یک کاهن همه قوم با خدا خانواده او نجات یا
یابد تا اینکه مفاهیم نماینده بودن کنند. و این مفهوم در عهدعتیق به همین شکل بسط و گسترش مىمصالحه مى

ان رهبر، (که معناى شوند. در کتاب یوشع، یوشع بعنوو جانشینى یا جایگزینى، جزو مفاهیم اساسى نجات مى
شود. اى در اعمال نجات دهنده و داورى کننده خدا تبدیل مىباشد) به واسطهمى» یهوه نجات است«نام او 

قدرت خدا 
برد. هاى خود مخالفت و تخاصم را از میان مىبراى تحقق وعده

همه ملل برکت خواهند یافت 

وجود دارد، توجه کنیم که همه 3:12اینک بیایید به آخرین موضوعى که در وعده به ابراهیم در پیدایش 
ملتها توسط ذریت وى برکت خواهند یافت. یک ملت، ملتى کاهن، برکات خدا را بسوى همه ملتهاى دنیا 

این گفته به معناى این است جارى خواهد ساخت. بنیان مأموریت اصلى مسیحى در این وعده نهفته است. آیا 
که قوم اسرائیل مأمورتى مشابه مأموریت کلیسا داشت؟ طرح این سؤال بدین شکل این احتمال را بوجود 

آورد که درکى را که از مأموریت در عهدجدید وجود دارد بر عهدعتیق تحمیل کنیم. بهتر است سؤال خود را مى
شد. بخشى از پاسخ این سؤال در اید باعث برکت همه ملتها مىبدین شکل مطرح کنیم که چگونه قوم اسرائیل ب

هاى الهى با قوم این حقیقت نهفته است که برخى از امتها و غیریهودیان، به طرق مختلف در دریافت وعده
اسرائیل شریک بودند. 

از ملل دیگر که در البته این امر را نباید به عدم درك صحیح ما از مفهوم تقدس و مجزا بودن قوم اسرائیل 
ممنوعیت ازدواج آنان با اقوام دیگر بیان شده، منجر شود و نباید تناقضى در این میان ببینیم. در این صورت در 

توان گفت؟ ما باید این ) چه مى1:12) و زنى حبشى (اعداد 21:2مورد ازدواج موسى با زنى از مدیان (خروج 
آوردند و تغییر مذهب یگر در صورتى که آنان به احکام خدا ایمان مىموضوع را درك کنیم که ازدواج با اقوام د

). وى نه توسط 17:6-25، 8:2-14دادند، پذیرفته شده بود. مورد راحاب موضوع کمى متفاوت است (یوشع مى
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ازدواج، بلکه بخاطر اعتراف عملى به خداى اسرائیل، وارد قوم اسرائیل شد. وى بر این باور بود که خدا 
اش از لعنتى که بر اریحا بود، نجات ین کنعان را به قوم اسرائیل خواهد داد، بنابراین او و کل خانوادهسرزم

یافتند. 
با این پیش زمینه الهیاتى، به سراغ کتاب روت برویم که بخاطر زمینه تاریخى خود پس از کتاب داوران قرار 

عتقاد یهودیان است، این کتاب در بخش سوم از سه گرفته است (در ترتیب کتب عهدعتیق آنگونه که مورد ا
بخش کلى عهدعتیق قرار گرفته است). این کتاب در مورد وقف و سرسپردگى زنى موآبى به خدا سخن 

یابد و به یکى شود. وى توسط یکى از خویشاوندان شوهرش نجات مىگوید که در قوم اسرائیل پذیرفته مىمى
شود. اما به هر شکلى که این غیریهودیان وارد قوم اسرائیل شده باشند، موضوع از اجداد داود پادشاه تبدیل مى

شوند. در این زمان طریق دیگرى براى نجات یافتن، بجز مهم این است که آنان بداخل قوم اسرائیل وارد مى
ان ملل دیگر بروند دیدند که میاینکه فرد اسرائیلى گردد، وجود نداشت، باوجود این، اسرائیلیها خود را ملزم نمى

و آنان را به گرویدن به مذهب خود تشویق کنند. 

غیریهودیان
بخش خدا، شروع به سهیم شدن در برکات عهد نمودند. از ابتداى آغاز شدن اعمال نجات

الگوى نجات 

کند، کتاب داوران بیشتر به ضایع کردن آمیز سرزمین موعود جلب نظر مىاگر در کتاب یوشع تصرف موفقیت
پردازد. قوم اسرائیل در بسیارى از مکانها از دشمنان شکست خورده خود بعنوان کارگران مزدور این دستاورد مى

کند و به آنان یادآورى بستن با کنعانیها توبیخ مى). خداوند آنان را بخاطر عهد27:1-36کرد (داوران استفاده مى
). 2:2-3کند که این بیگانگان براى آنان خار خواهند بود (داوران مى

بشکل خالصه بیان شده است. از زمانى که قوم سرزمین را به 11-23آیات 2موضوع کتاب داوران در باب 
از حوادث هستیم. قوم برعلیه خداوند عصیان کردند و اى تکرار شوندهتصرف خود درآوردند، ما شاهد چرخه

P{از نظر مذهبى دچار التقاطگرایى - P Syncretism{
پرستى را با مذهب خود ترکیب کردند) و حتى ارتداد شدند. (یعنى دیدگاههاى مذاهب بت

وام بیگانه اجازه داد تا به ) در نتیجه خدا به اق11:2-13مذهب کنعانیان براى قوم بسیار جذاب بود (داوران 
سرزمین آنان هجوم آورند و آنان را تحت انقیاد خود درآورند و بدینسان آنان را مجازات نمود. سپس هنگامى 
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فرستاد تا آنان را از دست دشمنانشان آورند، خدا داورانى مىکه آنان در رنج و مصیبت خود نزد خدا فریاد برمى
کرد تا خدا از داوران، که اعمالشان در این کتاب ثبت شده است، استفاده مى). 14:2- 23نجات دهند (داوران 

قوم را از عواقب نابخردى و حماقتشان نجات دهند. در مورد برخى از داوران مکتوب است که روح خداوند بر 
یم انجام ) و آنان را قادر ساخت تا اعمال عظ1914:15، 19:14، 25:13، 29:11، 34:6، 10:3آنان آمد (داوران 

شد، دهند یا در شکست دشمنان اسرائیل قوت عظیم از خود نشان دهند. هنگامى که شرایط مدت زمانى آرام مى
کردند که این امر احتماالً بدین معناست که آنان به نوعى به رهبرى و اداره قوم آنان بر اسرائیل داورى مى

پرداختند. مى
کرد. اگر چه قوم م اسرائیل، الگوى نجات را که در خروج بود، تکرار مىبدینسان این دوران مهم در تاریخ قو

گشت. آنان جسماً در سرزمین وعده ساکن بودند، نااطاعتى آنان مانع از برخوردارى آنان از برکات وعده مى
و رد شدند اما برخالف اسارت مصر، دلیل این اسارتهاى آنان عدم اطاعت از خدادرپى در اسارت گرفتار مىپى

کرد و باعث نجات آنان کردن او بود. اما امانت مبتنى بر عهد خدا و محبت وى توسط فردى برگزیده عمل مى
گشت. بخشیده شدن روح خدا به داوران بیانگر این است که آنچه را که اسرائیلیها نتوانستند براى خود انجام مى

داد. خشید، انجام مىبدهند، خدا توسط انسانى برگزیده که روح به او نیرو مى

الگوى نجات 
بارها در تاریخ قوم اسرائیل تکرار گشت و مکاشفه خدا را در خروج آشکارتر نمود. 

تعیین پادشاه در ملکوت الهى 

کند؟ در باغ عدن وى با تکلم با آدم و حوا و با دادن حق خدا در ملکوت خود چگونه فرمانروایى مى
کرد. خدإ؛ئئئ  هنگامى که ابراهیم را خواند ن بر کل خلقت، بر خلقت فرمانروایى مىحکمروایى به آنا

کرد. خدا هنگامى که با موسى از میان بوته مشتعل سخن گفت و نیز هنگامى که در سینا شریعت فرمانروایى مى
بر آن شده بود که کرد. قبالً مشاهده نمودیم که خدا حتى قبل از واقعه سقوطرا به وى داد، فرمانروایى مى

توسط انسانها بر ملکوت خود فرمانروایى داشته باشد. موسى بعنوان کاهن و نبى توسط شریعت و رهبرى خود، 
اى براى تحقق پادشاهى خدا بود. رهبرى یوشع شریعت موسى را حفظ نمود و اقوامى را که مخالف واسطه

اید بعنوان یورش و نفوذ ملکوت خدا به جهانى ظهور ملکوت خدا بودند شکست داد. نابودى کنعانیان را ب
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اش در حکم داورى خدا بر بخش خدا براى قوم برگزیدهعصیانگر و بیگانه با خدا دانست. بدینسان اعمال نجات
). 9پرست بود (تثنیه باب اقوام بت

د و بیشتر از آنکه شدنهمانگونه که قوم برگزیده در مجموع قومى بودند که پیوسته دچار عصیان و گناه مى
شکستند، پادشاهان قوم نیز چنین بودند. حتى موسى نیز بخاطر اینکه یکبار نگاه دارنده عهد باشند آن را مى

). داوران نیز اشخاص 13:20- 16شدیداً دچار خشم و غضب شد، از ورود به سرزمین موعود منع گشت (اعداد 
کرد که باز بود. جدعون با خدا جروبحث مىذى و نیرنگچندان جذاب و قابل ستایشى نبودند. ایهود فردى مو

) و شمشمون ظاهراً فردى 36:6-40آیا واقعاً باید آنچه را که از او خواسته شده بجا بیاورد یا خیر (داوران 
شد باره بود. در دوران پس از داوران، پادشاهى متحد اسرائیل توسط شاؤل، داود و سلیمان اداره مىنابخرد و زن

در زندگى همه آنان نقاط تاریکى وجود داشت. که 
ما باید تمایز بین الگوى وقایع و کمال آنها را تشخیص دهیم. وقایع تاریخ نجات در عهدعتیق درواقع 

دادند. آنان اى را که هنوز ظاهر نشده بود، نشان مىبشکلى کلى و مقدماتى، الگوى واقعه نجات حقیقى و یگانه
دادند تا به انسانهاى زمان خودشان طریق نجات را توسط فیض و ایمان نشان انجام مىاین عمل را بخوبى 

هاى وى به آنان آمدیم، قوم اسرائیل را به بازى نگرفته بود. وعدهدهند. خدا بخاطر ما که بعدها باید بدنیا مى
اشخاص نجات یافته، هایى حقیقى بودند و طریق نجات آشکار شده بود. باوجود این، قصور و ناکامى وعده

انبیا، کاهنان و پادشاهان و در مجموع قصور و ناکامى قوم اسرائیل، همه اشاره به این امر داشتند که واقعه 
بخش حقیقى در آینده بوقوع خواهد پیوست. نجات

یان شناسى را بشد و اتفاقات عهدعتیق، مفهوم نمونهاین وقایع که باعث نجات اشخاص ناقص و ناکامل مى
شناسى، وقایع تاریخى عهدعتیق را بعنوان وقایعى درنظر کنند که من در فصل ششم از آن سخن گفتم. نمونهمى
ها نیز ما را به واقعیتى فراسوى این وقایع سازند و این وعدههاى خدا متمرکز مىگیرد که ایمان را بر وعدهمى

بنابراین ما نه تنها باید بین الگو و کمال (که این کمال سازند که باید در مسیح آشکار شود. تاریخى رهنمون مى
شود) تمایز قائل شویم بلکه همچنین باید تمایز بین نابسندگى نمونه عهدعتیق در مورد در عهدعتیق دیده نمى

نجات و عملکرد آن در اشاره به تنها اساس حقیقى در عیسى مسیح را نیز تشخیص دهیم. رساله به عبرانیان 
دهد که الگوى نجات، اصلى است که بین عهدعتیق و جدید واحد است و آن دو را به هم پیوند نشان مى

دهنده عیسى براى نجات هر شخص دهد. اما تمایز واقعى بین این دو عهد در این است که تنها عمل نجاتمى
کافى است. 



8

پادشاهى انسانها
کرد، بوجود آمد. نروایى مىاى که خدا توسط آن بر قوم خودش فرمابعنوان وسیله

پیش نمونه جهان تجدید حیات یافته 
خالصه 

توانستند آن را به تصرف خود درآورند و از آن سرزمین کنعان سرزمینى مناسب بود که قوم خدا مى
هاى قدرت احیا کننده خدا همراه بود. اما حتى هنگامى برخوردار شوند. ورود قوم خدا به این سرزمین با نشانه

نان موقعیت و جایگاه آنان را بعنوان که آنان این سرزمین را به تصرف خود درآوردند، نااطاعتى و قصورات آ
شدند، به مخاطره افکند. یافته خدا که باید از برکات عهد برخوردار مىقوم نجات

ملکوت    خدا انسان جهان 
خلقت   خداآدم و حواباغ عدن 

سقوط 
کشتى طوفان   خدانوح

کنعان ابراهیم   خداذریت ابراهیم
کنعان موسى   خداونداسرائیل

موضوعات اصلى 
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وعده تصرف سرزمین موعود
جنگ مقدس خداوند

پیروزى 

برخى کلمات کلیدى 
وساطت
پادشاهى

به مذهب قوم اسرائیل گرویدن 

راهى که باید پیموده شود
آرامى سبت براى قوم خدا، -8:36- 12بازگشت تبعیدیان، حزقیال - شود اسرائیل وارد سرزمین موعود مى

.1:4- 13عبرانیان 
راهنماى مطالعه فصل شانزدهم 

اى در کالم و مقدس که بررسى نمودیم نقشى واسطهفهرست نام اشخاصى را که تا این قسمت کتاب-1
، ذکر کنید. به چه شکلى هر یک آنان بجاى اشخاص بسیار ایستادند؟انداعمال خدا داشته

دهند؟ چگونه این وقایع چگونه وقایع خروج و ورود به سرزمین کنعان الگوى نجات را نشان مى-2
توانند معناى کامل نجات را نشان بدهند؟نمى
دهید؟ ایگاهى به خلقت و عهد مىمقدسى در مورد مأموریت مسیحى، چه جشما در یک الهیات کتاب-3
مقدسى بشکل خالصه بیان کنید. اهمیت کتاب داوران را براى الهیات کتاب-4
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فصل هفدهم 

حاکمیت خدا در سرزمین خدا

A W.او    بزرگ خواهد بود و به و اینک حامله شده پسرى خواهى زایید و او را عیسى خواهى نامید
).31:1-32پسر حضرت اعلى مسمى شود و خداوند خدا    تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود (لوقا 

).19:2این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود (یوحنا    

.  در 1-9، اول تواریخ، دوم تواریخ 1-10مقدس، اول و دوم سموئیل، اول پادشاهانطرح کلى تاریخ کتاب
کردند، سموئیل به مقام داور و نبى در کل اسرائیل منصوب زمانى که فلسطینیان آزادى قوم اسرائیل را تهدید مى

شد. جنبشى که از پیش براى انتخاب پادشاه در بین قوم وجود داشت، مجدداً قوت گرفت و این مسأله با 
نظر مساعدى نداشت در میان گذاشته شد. نخستین پادشاه یعنى شاؤل، آغازى سموئیل، که در این مورد 

نویدبخش داشت اما در نهایت نشان داد که براى حکمروایى بر قوم عهد، فرد مناسبى نیست. هنگامى که شاؤل 
ك نمود اش را ترکماکان پادشاه بود، داود براى جانشینى او مسح شد. بخاطر حسادت شاؤل، داود خانه و کاشانه

اش بازگشت و به مقام پادشاهى رسید (در حدود سال اما پس از مرگ شاؤل در جنگ، داود به خانه و کاشانه
قبل از میالد). قوم اسرائیل بخاطر موفقیتهاى وى به ملتى نیرومند و باثبات تبدیل شد. وى مذبحى اصلى 1000

شخاص کارکشته بوجود آورد و ارتشى دائمى را نیز در اورشلیم برپا نمود، نظامى حکومتى و دیوانى متشکل از ا
میالدى) و موفقیت و کامیابى قوم اسرائیل 961ایجاد نمود. فرزند داود، سلیمان جانشین او شد (در حدود سال 

ترین دستاورد و موفقیت سلیمان دانست. توان مهمتداوم یافت. بناى هیکل در اورشلیم را مى

شاؤل 

هنگامى که مالکیت سرزمین موعود که در دست قوم اسرائیل بود، مورد تهدید قرار گرفت، قوم طبیعتاً در پى 
کسب کمک و حمایت برآمدند اما آنان بشکل صحیح در پى کسب این کمک برنیامدند. هنگامى که جدعون بر 

دشاهى بوجود آورد. جدعون با این مدیانیهاى غارتگر غالب شد، قوم به او پیشنهاد کردند که او سلسله پا
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). پس از مرگ 23ù22:8استدالل که تنها خداوند پادشاه است، از پذیرفتن این پیشنهاد سر باز زد (داوران 
جدعون، یکى از پسران او یعنى ابیملک موفق شد مدت زمانى به مقام فرمانروایى برسد و بر قلمرو نسبتاً 

). پس از آن داوران به حکمرانى خود ادامه دادند. کتاب داوران با اشاره داوران9کوچکى فرمانروایى کرد (باب 
یابد (داوران به عدم ثبات و هرج و مرجى که بخاطر نبود یک پادشاه بر قوم اسرائیل حاکم بود، پایان مى

25:21 .(
باعث شد تا جنبش بار با فلسطینیان در زمان سموئیل، که هم نبى و هم داور بود، برخى برخوردهاى مصیبت

طرفدارى از انتصاب پادشاه، تجدید حیات یابد. بین کتب داوران و اول سموئیل، در مورد میزان اشتیاق براى 
داشتن پادشاه، ظاهراً تضاد وجود دارد. جدعون این مقام را رد نمود و در کتاب سموئیل نیز سموئیل آن را رد 

شود. نخستین گرایش بیانگر دیدگاه موئیل دو گرایش دیده مىکرد. برخیها بر این باورند که در کتاب اول س
طرفدار انتصاب پادشاه؛ و گرایش دوم بیانگر دیدگاه مخالف انتصاب پادشاه است. به نظر من این فرض که 
نویسنده کتاب اول سموئیل چنان فرد ابلهى بوده است که نگارشاتش متضمن چنین تضادها و تناقضاتى است، 

است. بنظر من این تضاد و تناقض در بطن شرایط تاریخى خاص آن برهه وجود داشته و در فرضى نامعقول 
نگارشات این کتاب نیز منعکس شده است. 

شد. یعقوب اى تحقق یافته تلقى مىما باید بیاد داشته باشیم که انتصاب پادشاه مدتها قبل از این زمان مسأله
اى در مورد اینکه این امر با اراده خدا تضاد دارد، نبوت او هیچ اشارهدر مورد پادشاهى یهود نبوت نمود و در

). در میان احکام و فرامین کتاب تثنیه مطالبى در مورد انتصاب پادشاه و 8:49-10شود (پیدایش مشاهده نمى
در آنها شود که). در این قسمت راهنماییهاى مشخصى داده مى14:17-20مسائل مربوط به آن وجود دارد (تثنیه 

پرست و پادشاهى که حاکمیت وى منعکس کننده رابطه عهد با خداى زنده بوضوح بین حکمرانان مستبد بت
باشد، تمایز وجود دارد. پادشاهان اسرائیل باید از خداوند بترسند، احکام او را نگاه دارند و خود را از برادران مى

شاهى براى قوم اسرائیل توسط عهد تعریف شده بود. اما خود برتر نشمارند. به عبارت دیگر مقام و منصب پاد
نگریست. آنان بجاى اینکه عهد را بعنوان الگویى متأسفانه قوم اسرائیل همیشه با این دیدگاه به این موضوع نمى

ساالرانه پادشاهان کنعانى و فلسطینى براى پادشاهى ببینند، بدون شک خواستار حاکمیتى همانند حاکمیت اشراف
ند تا منافعى نصیب آنان گردد. بود

بنابراین، تقاضا براى داشتن پادشاه که سموئیل در ابتدا آن را رد کرد، در نتیجه اشتیاق به همانند شدن با 
پرست بوجود آمد. این امر درواقع انکار الگوى عهد و در نتیجه انکار حکمرانى خدا بود (اول ملتهاى بت

چنین فرض کنیم که خدا بدین علت به سموئیل گفت که با درخواست قوم توانیم). ما مى4:8-8سموئیل 
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موافقت کند چون همواره اراده وى این بود که توسط یک پادشاه بر قوم اسرائیل پادشاهى کند. قوم باید با 
آموختند که واقعیت حکمرانى مبتنى برعهد چیست. بنابراین سموئیل به آنان هشدار سختى و مشکالت مى

). 10:8- 18د که پادشاهى که آنان خواهان آنند، چیزى نخواهد بود که مورد نظرشان است (اول سموئیل دهمى
قوم بیشتر از آنکه به عهد عالقمند باشند به امنیت، ایمنى و قدرت عالقمند بودند. آنان فراموش کرده بودند که 

اى متحقق سازد که هیچ پادشاه آنان بگونهخدا توسط عهد خود، خویشتن را متعهد کرده بود تا این امور را براى
پرستى قادر به این کار نبود. بت

کرد که وى نتواند پادشاه هنگامى که شاؤل در حضور مردم به مقام پادشاهى انتخاب شد، کسى تصور نمى
ید. و کردند که وى فردى است که آرزوها و امیدهاى بسیارى را تحقق خواهد بخشخوبى باشد. همه تصور مى

داور حکومت خود را آغاز نمود. وى دست خدا را در پیروزى خود بر - او با انجام وظایف یک نجات دهنده 
). سموئیل از رهبرى کنار گرفت اما به قوم هشدار داد که آنان و 12:11- 15عمونیها تصدیق نمود (اول سموئیل 

عادت در انتظارشان خواهد بود (اول سموئیل شاؤل باید از خداوند پیروى کنند. اگر چنین کنند کامیابى و س
15ù14:12 اما چنین نشد. نخستین اشتباه بزرگ شاؤل این بود که وظیفه کهانت را خود برعهده گرفت که .(

). سپس 8:13-14سموئیل بخاطر این کار وى به او گفت که پادشاهى او از وى گرفته خواهد شد (اول سموئیل 
ق را که زیر لعنت بودند، نابود سازد. شاؤل تعدادى از بهترین احشام و چهارپایان خدا شاؤل را فرستاد تا عمالی

گفت آنان را براى خدا قربانى کند. بدینسان وى نشان داد که عمالیق را زنده نگاه داشت تا آنگونه که خود مى
رد نمود و درست نقطه مقابل پادشاهى است که در باب هفده تثنیه توصیف شده است. وى کالم خدا را 

). 1:25- 23خداوند نیز او را از پادشاهى رد نمود (اول سموئیل 

شاؤل 
باشد اما تنها در صورتى که بیانگر رابطه عهد باشد. نشان داد که انتصاب پادشاه اراده خدا براى قوم خود مى

داود 

، مردى موافق دل خدا براى رهبرى کردهنگامى که شاؤل هنوز زنده بود و بعنوان پادشاه حکمرانى مى
ریزى نکرده بود و هیچ میلى نیز براى اى براى این امر طرحانتخاب شد در حالى که خود این فرد هیچ نقشه

). سموئیل فرستاده شد تا داود را از میان پسران یسى انتخاب کند 14:13کسب این مقام نداشت (اول سموئیل 
وان پادشاه بجاى شاؤل مسح نماید. روح خداوند بر داود نازل شد اما از شاؤل ). و او را بعن13:16(اول سموئیل 
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). هنگامى که داود با قوت روح خدا جلیات را به قتل رساند، نقش او 13:16-14دور گشت (اول سموئیل 
رفت توان چنین نتیجه گ). مى17داور به روشنترین شکل آشکار گردید (اول سموئیل باب -دهنده بعنوان نجات

پادشاه بود. هنگامى که همه اسرائیلیها با ترس -دهنده دهنده پیش درآمدى بر مقام نجاتنجات- که نقش داور 
اهمیت بنظر و وحشت از حضور فلسطینیها و سردار آنان گریختند، پادشاه مسح شده خدا که ضعیف و بى

-47که جنگ از آن خداوند است (آیات جنگد و خود بخوبى از این امر آگاه استرسید، براى قوم خود مىمى
آورد. ایستد و خدا توسط وى نجات را براى اسرائیل به ارمغان مى). داود بتنهایى بجاى بسیارى مى45

بدیهى است که داود به مایه فخر و مباهات قوم تبدیل گردد. حسادت شاؤل آنقدر شدت یافت که وى تنها 
شدگان را گرد خویش و تحقیر شده از اجتماع گریخت و گروهى از راندهبه فکر کشتن داود بود. داود مطرود

جمع کرد. اما وى مسح پادشاه توسط خدا چنان احساس اطمینانى داشت که حداقل در دو فرصت، در حالى که 
توانستدانست و او بود که مىتوانست شاؤل را بکشد، از این کار سر باز زد. وى این اقدام را حق خدا مىمى

). در مقابل، در زمانى که خدا 6:26-12، 1:24-7کسى را که مسح نموده بود از منصبش بردارد (اول سموئیل 
گناهى داود بر همه قوم ثابت شد و وى به مقام پادشاهى رسید. اما شاؤل که به تخت مقرر کرده بود، بى

یان در کوه جلبوع کشته شد (اول پادشاهى چنگ انداخته بود این مقام را از دست داد و در جنگ با فلسطین
). 31سموئیل باب 

انتقال تخت پادشاهى از شاؤل به داود به آسانى و راحتى صورت نگرفت. ولى بهرحال داود در سن سى 
آمیزى را بر علیه فلسطینیان آغاز نمود و سالگى به مقام پادشاهى رسید. به فرمان خداوند، وى نبرد موفقیت

امن ساخت. وى همچنین قلعه یبوسیان در اورشلیم را تصرف نمود و آن را پایتخت خود مرزهاى اسرائیل را
) و تصمیم گرفت 6). وى تابوت عهد را به اورشلیم آورد (دوم سموئیل باب 5قرار داد (دوم سموئیل باب 

را از این کار منع ). ناتان نبى پیام خداوند را به داود داد که او 1:7-3مکانى براى آن درست کند (دوم سموئیل 
کرد. مى

ترین پادشاه اسرائیل وجود دارد بسیار اهمیت دارد. عهد خدا با داود براى درك الهیاتى که در مورد این مهم
اى خدا وعده داد که نام داود را بزرگ سازد و به قوم او آرامش و امنیت بخشد. خدا به داود اجازه نداد که خانه

اى ساخت (خاندان سلطنتى). داود باید صاحب فرزندى اما او خود براى داود خانهبراى او (هیکل) بسازد 
). تداوم این 4:7-12ماند (دوم سموئیل ساخت و تخت او تا به ابد استوار مىبایست معبد را مىشد که مىمى

خورد آشکار م مىها بچشاى که در این وعدهعهد با عهدى که با ابراهیم بسته شده بود، در جمله تکرار شونده
، 4:11، 23:7، ارمیا 12:26، 7:17-8(پیدایش » من خداى آنان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود«شود: مى
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شود، یعنى فردى که نماینده بسیارى باید باشد، چنین است: اى نیز که در مورد پسر داود داده مى). وعده22:30
). بدینسان فرزند داود، فرزند خدا نیز 14:7(دوم سموئیل » اهد بودمن او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خو«

). 16:7هست و تخت و پادشاهى او تا به ابد استوار خواهد بود (دوم سموئیل 
89اى از این امر را در مزمور گیرد. نمونهمدتها پس از مرگ داود، وى بخاطر این عهد مورد ستایش قرار مى

مراجعه کنید). سراینده مزامیر، مزمور خود را با حمد و تجلیل از 132همچنین به مزمور توان مشاهده نمود (مى
کند ) و نیز امانتش که تا ابد باقى است، آغاز مىHessedخدا بخاطر محبت مبتنى بر عهدش (در زبان عبرى 

شود (دوم سموئیل رکز مى). در این مزمور همه امید قوم اسرائیل بر نبوتهاى ناتان در مورد داود متم2و1(آیات 
شود:هاى الهى محسوب مىترین وعده از میان همه وعده) و درواقع این عهد با داود بعنوان مهم7باب 

ام که ذریت تو را پایدار خواهم ساخت تا ام براى بنده خویش داود قسم خوردهبا برگزیده خود عهد بسته«
».ا خواهم نمودابداالباد و تخت تو را نسالً بعد نسل بن

)4ù3:89(مزمور 

گذارد که در کند و سراینده مزامیر به ساحتهاى قدسى و آسمانى قدم مىسپس موضوع مزمور کامالً تغییر مى
شود. از آنجا خدا حاکمیت خود را بر جهان آنجا خدا توسط همه مخلوقات و موجودات آسمانى ستایش مى

). اما در اینجا ما با تغییر 5:89- 18بخشد (مزمورکند و به قوم خود فیض مىکند، طبیعت را کنترل مىاعمال مى
ناگهانى موضوع روبرو نیستیم زیرا این حاکمیت پرجالل الهى بر زمین، باید توسط داود و خاندان او تحقق یابد. 

هاى عهدهاى قبلى را در خود داشت. سراینده مزمور در مورد خدا عهدى که با داود منعقد گشت، همه وعده
گوید: مى

».خرامندانصاف اساس تخت تو است رحمت و راستى پیش روى تو مىعدالت و«
)14:89(مزمور 

گوید:و در مورد فرزند داود مى

».و امانت و رحمت من با وى خواهد بود و در نام من شاخ او مرتفع خواهد شد«
)24:89(مزمور 
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تحقق این عهد هم شرایطى دارد و هم وابسته به شرایط نیست:

اگر فرزندانش شریعت مرا ترك کنند ... آنگاه معصیت ایشان را به عصا تأدیب خواهم نمود و گناه ایشان را «
) خود را از او برنخواهم داشت و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر Hessedبه تازیانها لیکن رحمت (

». م دادنخواه
)32-34، 30:89(مزمور 

ما قبالً عملکرد این اصل شرطى و غیرشرطى را در بیابان دیدیم یعنى زمانى که یک نسل کامل از قوم 
برگزیده در بیابان بخاطر گناهان خود مردند اما نسلى جدید، با توجه به وعده الهى به حیات خود ادامه داد. ما 

پیوندد. این امر بروشنى بیانگر این امر در تاریخ قوم اسرائیل بارها و بارها بوقوع مىمشاهده خواهیم نمود که 
شود اما این امر هرگز باعث از وفایى و امین نبودن قوم برگزیده باعث داورى خدا بر آنان مىاین است که بى

ایمان، گزیده و بىگردد. به هر شکل، در میان قوم بر) نمىHessedبین رفتن امانت خدا به عهد خود (
مانند زیرا خدا امین و وفادار است. گروهى خاص امین و وفادار باقى مى

داود 
ها رابا خاندان هاى قبلى عهد را در خود داشت و همه این وعدههایى از خدا دریافت نمود که همه وعدهوعده

ساخت. و ذریت داود مرتبط مى

سلیمان

قبل از میالد، بجاى پدر خود داود بر تخت پادشاهى جلوس نمود. وى شخصیت 961سلیمان در سال 
اى داشت که همانند پیشینیان خود، عالوه بر داشتن نکات مثبت و نویدبخش در آن قصورات و ضعفهاى پیچیده

در نبوت اول پادشاهان، بیشتر بر روى نکات مثبت این فرد که 3-10شود. در روایت بابهاى مهمى نیز دیده مى
شود. به برخى از ویژگیهاى منفى شود، تأکید مىناتان نبى به او بعنوان پسر خدا و سازنده هیکلى اشاره مى

پرست و نااطاعتى روحانى، بدون هیچگونه تفسیرى فقط اشاره حاکمیت او همچون ازدواج با زنان اقوام بت
ویم، در مورد این نکات منفى بیشتر توضیح داده ششود و تنها پس از آنکه ما با فضایل او بیشتر آشنا مىمى
شود. مى



7

شوند که وى را بعنوان فردى بنمایانند که جالل سلطنت داودى را اى نقل مىویژگیهاى بارز سلیمان بگونه
جست. از سلیمان بعنوان به اوج خود رساند. داود رهبرى هوشمند بود و از مشورت اشخاص حکیم سود مى

شود که از خدا خواست تا فهم و دانایى به او عطا فرماید تا بتواند امور و مسائل رائیل نام برده مىرهبر حکیم اس
). این امر که حکمت وجه مشخصه حاکمیت وى 29:4-34، 6:3-9قوم را حل و فصل نماید (اول پادشاهان 

فصل هجدهم مراجعه دهد (بهمقدسى به ما نشان مىبود، ضرورت بررسى اهمیت حکمت را در الهیات کتاب
ساخت کرد، نه تنها با اخذ تصمیمات هوشمندانه عدالت را برقرار مىکنید). پادشاهى که با حکمت حکمرانى مى

) بلکه همچنین در ایام او مطابق وعده عهد، در سرزمین موعود رفاه و سعادت نیز 16:3- 28(اول پادشاهان 
ك روابطى بود که بین همه اجزا و بخشهاى خلقت ). وى در پى در20:4-28حاکم گشت (اول پادشاهان 

). اساس و بنیان حکمت او مکاشفه خدا و عهد او بود. حتى شکوه و عظمت 29:4-34حاکمند (اول پادشاهان 
هیکل نیز با حکمت سلیمان ارتباط داشت. 

ى محورى در رابطه اترین اقدام مذهبى داود آوردن تابوت عهد به اورشلیم و تبدیل این شهر به نقطهمهم
هاى خدا در مورد رابطه او با قوم خود و سرزمینى که وى به آنان بخشیده بود، مبتنى بر عهد با خدا بود. وعده

بر شهر اورشلیم یا صهیون متمرکز بودند. سلیمان هیکل را بعنوان محل سکونت خدا در شهر مقدس بنا نمود. 
شرح داده شده است اما الهیات هیکل در دعاى سلیمان 5-7بهاى جالل این هیکل به تفصیل در اول پادشاهان با

).8شود (اول پادشاهان باب در مورد وقف معبد دیده مى
هیکل در وهله نخست جایگزین خیمه بود و پرستشگاهى ثابت و دائمى در سرزمین موعود محسوب 

-10ان را پر ساخت (اول پادشاهان شد. هنگامى که تابوت عهد به هیکل آورده شد، جالل خداوند آن مکمى
گشت. هنگامى که گناه ). این مکان پس از این دیگر به مکان گذرانیدن قربانى و مصالحه با خدا تبدیل مى6:8

شد. توسط این گشت، توبه و دعا بسوى هیکل باعث آمرزش گناهان مىهمچون ابرى بین قوم و خدا حائل مى
). حتى وعده به 15:8-53شد (اول پادشاهان رابطه مبتنى بر عهد حفظ مىشد بنا و خدمتى که در آن انجام مى

توانستند در حضور خدا پذیرفته شد زیرا آنان در این معبد بود که مىاقوام دیگر نیز بر این نقطه متمرکز مى
که شوند. وجود هیکل شهادتى به همه ملتها بود که خدا در اسرائیل ساکن است و اینکه او را توسط نامى

توان یافت. به عبارت دیگر شخصى غیریهودى تنها مکشوف نموده است و بر هیکل نیز نهاده شده است، مى
توانست به قوم خدا بپیوندد زیرا خدا بر آن شده بود که در این مکان به کسانى که در توسط آمدن به هیکل مى

).41:8-43جستجوى او هستند خود را بشناساند (اول پادشاهان 
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مقدس قبل از البته حاکمیت سلیمان و شخصیت او دچار ضعف و نقصان گشت. با وجود این، تاریخ کتاب
کند، زیرا با تکیه بر این نکات است که اهمیت الهیاتى شخصیت هاى مثبت سلیمان تأکید مىهرچیز برروى جنبه

یت خدا بر سرزمین خدا ممکن توان دریافت. وى براساس عهد، پسر خدا بود که توسط وى حاکمسلیمان را مى
دهد. حاکمیت مسیحیایى پادشاه مسیحایى را نشان مى-شد. وى همراه با داود الگوى حاکمیت نجات دهنده مى

شود. ویژگى دیگرى که آن را کامل کننده شامل حکمت حقیقى، جالل سرزمین موعود و خاندان سلطنتى مى
براى قوم اسرائیل محور مرئى جهان کائنات و مالك واقعیت و توان دانست، خانه خدا بود که این حاکمیت مى

حقیقت بود. 

سلیمان 
شود، تحقق بخشید.الگوى حاکمیت خدا را که توسط پادشاه مسح شده (مسیح) ممکن مى

الگوى حاکمیت در سرزمین جدید 
خالصه 

در نتیجه ترکیب دوران حاکمیت شاؤل، داود و سلیمان، الگوى حاکمیت خدا در سرزمین جدید آشکار شد. 
اساس این حاکمیت عهد بود. پادشاه نمایانگر کل قوم بعنوان طرفى که خدا با وى عهد بسته است، بود. در عین 

لى بود که توسط وى حاکمیت خدا بر حال، در کنار هیکل و عملکرد آن در مصالحه و آمرزش گناهان، او عام
گشت. قوم ممکن مى
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جهان ملکوت    خداانسان
خلقت   خداآدم و حواباغ عدن 

سقوط 
کشتى طوفان   خدانوح

کنعان ابراهیم   خداذریت ابراهیم
کنعان موسى   خداوندقوم اسرائیل

داود   خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم 

موضوعات اصلى
داورى

پادشاهى
هیکل

عهد داودى 

برخى کلمات کلیدى 
)Hessedمحبت مبتنى بر عهد (

راهى که باید پیموده شود 
داودى جدید در اورشلیمى جدید حکومت خواهد -شود حاکمیت خاندان داود در اورشلیم ثابت و استوار مى

.3223:13-34، 29:2-33مسیح، داود جدید، اعمال -20:34-31، حزقیال 5:23- 6نمود، ارمیا 
راهنماى مطالعه فصل هفدهم 

ل بیان شد چرا خدا در مورد شاؤل چنین سختگیر باتوجه به نگرشى که در مورد پادشاهى در این فص-1
بود؟ آیا براى قوم اسرائیل طلبیدن پادشاه کار نادرستى بود؟

کنید که بعضیها این قسمت را محور الهیاتى کتب اول را مطالعه کنید. چرا فکر مى1:7-14دوم سموئیل -2
گویند مراجعه کنید: مقدس در این مورد مىبدانند؟ به آنچه که نویسندگان دیگر کتب کتاو دوم سموئیل مى

.20:34-24، حزقیال 23:33- 26، 5:23-6، ارمیا 7ù6:9 ،4-1:55، اشعیا 132، 89مزمور 
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تحقق بخشید؟ با توجه 12:7-14سلیمان چگونه به نبوت ناتان نبى در مورد فرزند داود در دوم سموئیل -3
رزند خدا بودن سلیمان چه معنایى دارد؟به این نکته که اسرائیل فرزند خدا است، ف

مقدسى را در مورد پادشاهى بر قوم خدا، آنگونه که تا زمان سلیمان مکشوف شده بود، الهیات کتاب-4
بشکل خالصه بیان کنید. 



1

فصل هجدهم 

حیات ایمان 

A W 24:1مسیح قوت خدا و حکمت خدا است (اول قرنتیان.(
).30:1لکن از او شما هستید در عیسى مسیح که از جانب خدا براى شما    حکمت شده است (اول قرنتیان 

ضروریست که آنچه در تورات موسى و صحف انبیا و زبور درباره من    مکتوب است به انجام رسد (لوقا 
44:24.(

ذکر شده است.9-17مقدس: همان مطالبى که در فصول طرح کلى تاریخ کتاب

اسرائیلیهاى مؤمن در زندگى روزمره 

دهنده است. موضوع کلى و غالب در کتب عهدعتیق وجود خدا بعنوان خالق، بوجود آورنده عهد و نجات
اى از ابهام و پوشیدگى خود را از نظر بپوشاند نایافتنى نیست که در هالهوى خدایى دور از دسترس و دست

و در آنچه که وى براى نجات آنان بلکه او خدایى است که خود را بشکلى شناسانیده است که تمام حیات قوم ا
کند تا آن را مقتدرانه یابد: خدا زنده و فعال است و خداوندى خود را برکل جهان اعمال مىانجام داده، معنا مى

توان یافت که با بسوى هدفى که وى برایش درنظر گرفته هدایت کند. در تاریخ، زنان و مردانى اسرائیلى را مى
اشان به کالم و عمل خدا واکنش نشان دادند. تالش براى بکارگیرى آنها در زندگىهاى عهد و پذیرش وعده

اند که در تاریخ مقدس توجه خود را برروى اشخاصى متمرکز ساختهنویسندگان بسیارى از کتب کتاب
شود مىانداز در مورد وقایع مهم باعث نادیده گرفتن این واقعیتمقدس نقشى کلیدى داشتند. این چشمکتاب

اند. در زندگى قوم که اغلب، نسلهاى بسیارى بدون وجود چنین اشخاصى بدنیا آمده، رشد کرده و از دنیا رفته
پیوست. بسیارى از اشخاص اى یک جنگ مقدس بوقوع نمىاسرائیل در دوران باستان هرروز سه معجزه و هفته

کردند. در مقابل هر قهرمان داد سپرى مىزندگى عادى خود را درحالى که خدا هیچ کار جدیدى انجام نمى
دادند اسرائیلى، هزاران اسرائیلى معمولى وجود داشت که خدا را توسط آنچه که کاهنان و انبیا تعلیم مى
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شناختند و در پى این بودند که در زندگى وقف شده خود، در خانه و زندگى خانوادگى و در پرستش خدا، مى
از شریعت اطاعت کنند. 

این زندگى مبتنى بر ایمان که بسیارى از اسرائیلیها آن را داشتند چه بود؟ بسیارى از گزارشات و روایات 
توانیم چنین کنند. ما مىمقدس به قوم بعنوان یک کلیت اشاره دارند و به وقایع مهم و اعیاد اصلى توجه مىکتاب

هاى اد بزرگ ساالنه و بجا آوردن قربانىفرض کنیم که اَشکال تأکید شده پرستش عمومى، بجا آوردن اعی
دادند. اما چگونه این مؤمنین بین ضرورى، در مجموع تفکر مذهبى و اعمال اسرائیلیهاى مؤمن را تشکیل مى

آوردند؟اشان ارتباط بوجود مىایمان خود و زندگى روزمره

دهنده خدا اعمال نجات
اشت. معنایى عمیق براى زندگى هرروزه مردم عادى د

شناخت و ترس خدا 

اى کنند که انسان بودن و به صورت خدا خلق شدن به معناى داشتن رابطهروایات خلقت به ما یادآورى مى
ویژه با خدا، انسانهاى دیگر و جهان مخلوق است. کالم خدا به آدم و حوا نازل شد تا آنان را قادر سازد که 

ان در جهان چیست. کالم خدا به آنان نقطه شروعى براى شناخت حقیقى عطا بفهمند آنان که هستند و وظیفه آن
نمود و چارچوبى براى درك صحیح جهان براى آنان فراهم ساخت. خدا با شناسانیدن خود به آنان بعنوان 
خالقلشان، دستیابى به هر عنصرى از شناخت حقیقى را بعنوان دستیابى به حقایقى در مورد خودش معرفى 

توانست بشناسد و به آن دست یابد، به انسان نگفت. انسانها در اما خدا آنچه را که انسان خودش مىنمود. 
چارچوب و زمینه مکاشفه این آزادى را دارند که مغز و حواس خدادادشان را بکار گیرند، دانش کسب کنند، 

کنند، طرح و برنامه بریزند و بر جهان ها را استنتاج کنند، اختراعبندى کنند، روابط بین پدیدهاین دانش را طبقه
خلقت تسلط یابند.

همانگونه که در فصل ده مشاهده نمودیم، گناه شامل رد کردن نظم و سلسله مراتب حاکم بر خلقت و امتناع 
از پذیرش مکاشفه بعنوان بنیان شناخت حقیقى ما است. نکته اساسى و محورى کتاب امثال این اصل است: 

باشد. ما مشاهده نمودیم که فرآیند ) که گناه به منزله انکار این اصل مى7:1(امثال » غاز علم استترس یهوه آ«
تفکر در رابطه انسان با خدا و نیز خلقت چقدر اهمیت دارد. تفکر نادرست به بوجود آمدن روابط نادرست 
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و همانقدر که بدن یا روح انسان شود. بنابراین فرآیند نجات باید شامل احیاى طریق صحیح تفکر باشد منجر مى
نیاز به تجدید حیات دارد فکر او نیز به این امر محتاج است. 

)، پس معناى این 10:9) و ابتداى حکمت باشد (امثال 9:1اگر ترس خداوند ابتداى علم و شناخت (امثال 
س خداوند با عهد و آنچه آید؟ بر طبق دعاى سلیمان در هنگام وقف معبد، ترترس چیست و از کجا بوجود مى

). این ترس به معناى هراس و وحشت از 38:8-43گرفت در ارتباط است (اول پادشاهان که در هیکل انجام مى
، 2:6، 10:4بخش خدا است (تثنیه خدا نیست بلکه به معناى ترس آمیخته با احترام و توکل به مکاشفه نجات

21ù2012:10انجیل، در عهدعتیق ترس از خدا است. ترس خداوند واکنش ). معادل توکل به مسیح و ایمان به
ایمان به همه آن چیزهایى است که خدا براى نجات قوم خود انجام داده و توسط کالمش آنها را بیان و تفسیر 

نموده است.
هاى عهد، شریعت سینا، اعمال عظیم دهنده خدا بشکل پیشرونده توسط وعدهبتدریج که مکاشفه نجات

شود. از ابتدا شود، چارچوب درك حقیقت نیز روشنتر مىبخش در خروج و پیروزى در کنعان آشکار مىتنجا
کردند. در مراحل اولیه، قوم خدا تحت مراقبت و قوم خدا براى بدست آوردن شناخت و درك حقیقى تقال مى

ى که با مقام واالى آنان در عهد اتوانستند تصویرى کامل و واضح از زندگىتعلیم شریعت قرار گرفتند زیرا نمى
سازگار باشد، داشته باشند. اما در زمان سلیمان ساختار و نقشه کلى نجات و ملکوت، توسط نحوه رفتار خدا با 
قوم خود از زمان ابراهیم تا سلیمان، آشکار شده بود. بنابراین در چارچوب شریعت و مکاشفه عطا شده توسط 

شود. گویى خدا سانى که درنهایت نتیجه عملکرد فیض خداست، مطرح مىنبوت، حکمت بعنوان فعالیتى ان
دهد که چارچوب نجات اینک بشکل مشخص آشکار شده است و فرد توسط خادم خود سلیمان نشان مى

مؤمن این آزادى را دارد تا در این چارچوب و محدوده دانش و معرفت را بجوید. 

کالم خدا 
آورند. مسأله کسب ارچوبى را براى واکنش مبتنى بر احترام و توکل بوجود مىبخش الهى چو اعمال نجات

گردد. شود، آغاز مىخوانده مى» ترس خداوند«دانش و حکمت در این چارچوب که 

نظمى و احیاى نظم نظم، بى

بیانگر شخصیت باشد که این رابطهانتظام نخستین خلقت بیانگر رابطه صحیح بین خدا، انسان و جهان مى
). عصیان آدم و حوا منجر به بوجود آمدن آن 31:1خدا است. بنابراین این جهان هماهنگ و نیکوست (پیدایش 
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نظمى شد که بر روى همه روابط تأثیر نهاد. برخالف ظاهر امور، چه در آن زمان و چه در حال حاضر، حد از بى
- 19، 17:2آور و مضمحل کننده بود (پیدایش مرى مرگاى جزئى و کوچک بلکه انظمى نه ضایعهاغتشاش و بى

کننده این عصیان است بیانگر حماقت است و نه ). تفکر انسانى که منعکس19:8-20، 12:5، رومیان 17:3
، اول قرنتیان 18:1-23باشد (رومیان حکمت و متضمن منکوب نمودن و پوشاندن آگاهانه و شریرانه حقیقت مى

25-18:1 .(
توانیم تأثیر فرآیند تجدید حیات را برقوم خدا ببینیم. در کند ما مىاى که خدا عمل نجات را آغاز مىهاز لحظ
شود. تجدید حیات با حیات قومى هایى از آنچه که باید ظاهر شود، دیده مىهایى از جالل و بارقهابتدا نشانه

شان با خود پیوند داده است. قوم خدا خود را شود که خدا آنان را توسط مکاشفه آشکار شونده و ایمانآغاز مى
هاى خدا هنگامى که توسط عملکرد بینند. وعدهگروهى اندك از برگزیدگان و قومى خاص در جهانى ملحد مى

ها همچنین شوند، به واقعیت تجدید حیات همه امور در آینده اشاره دارند. این وعدهبخش او درك مىنجات
دهند. اى را که توسط گناه بوجود آمده است بخوبى نشان مىل و انحطاط جدىماهیت نظم نخستین و اضمحال

قوم اسرائیل این وظیفه عقالنى را بعهده داشت که معناى مرحله فعلى تجربه نجات را در فرآیند نجات کامل 
م، روبرو بود. رابطه درك کند. یک مؤمن اسرائیلى با مسائلى مشابه با مسائلى که ما مسیحیان با آنها روبرو هستی

با خدا و انسانها و خلقت به چه شکل و تا چه حد احیا شده بودند و به چه شکل هنوز احیا نشده بودند؟ 
ایمان چه باید باشد؟ یک ایماندار در خلقتى که هنوز تجدید حیات نیافته بود با واکنش ایمان به جهان بى

کرد؟ ادبیات حکمت عهدعتیق بیانگر جستجوى قوم ایجاد مىایمانان چگونه باید رابطهایمانداران دیگر و بى
اسرائیل براى رسیدن به درك و معرفت در جهانى است که همه روابط در آن بخاطر انکار خدا در هم ریخته و 

اند. اما همانگونه که اشاره نمودیم خدا اجازه نداد که گناه همه روابط را کامالً نابود سازد زیرا پس از آشفته
نمود. ود گناه به جهان نیز، کماکان نظم بر جهان حاکم بود و طبیعت هنوز از تداوم حیات انسانى حمایت مىور

همچنین باید این موضوع را نیز درك نمود که تنها نیکویى خدا که توسط کالمش حکمت را به انسان 
رفت پیشرفت کند و موفق تواند انسان را قادر سازد که در تالش خود براى کسب حکمت و معبخشد، مىمى

شود. 

نظام خلقت 
شود. نظم احیا شده تفکر نظمى شد و توسط اراده خدا مجدداً نظم بر آن حاکم مىبخاطر گناه دستخوش بى

شود. صحیح را نیز شامل مى
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کتب حکمت 

اند، کتب اصلى محسوب کتب امثال، ایوب و جامعه در میان کتب عهدعتیق که به موضوع حکمت پرداخته
کنند. این کتب از شوند. این کتب در چارچوب مکاشفه یا ترس خداوند موضوعات خود را مطرح مىمى

پردازند. جهان و حیات مىانداز قوم اسرائیل که قوم عهد و ایمان است، به غوروبررسى در تجربه انسانى چشم
کند بلکه همچنین خدا نظمى حفظ مىانسانى واجد معنا است زیرا نه تنها خدا خلقت خود را از اغتشاش و بى

دهد. نشان داده است که همه امور را در رابطه صحیحى که باید با هم داشته باشند قرار مى
را در نظر بگیریم و براى یافتن روابط بنیادینى که کند که مجموع تجارب خودکتاب امثال ما را دعوت مى

سازند، آنها را مورد بررسى قرار دهیم. در این کتب شخص حکیم تالش زندگى را منسجم و منطقى و با معنا مى
کند تا ماهیت واقعى امور را درك کند و در برابر نظمى که براى زندگى کردن با خدا بوجود آمده است، سر مى

آورد. هر یک از مثلهاى کتاب امثال شرح و بیان تفصیلى شریعت سینا نیستند که توسط خدا عطا تعظیم فرود
باشند. بنابراین، این اند، بلکه تأمالت و تفکرات انسانى در پرتو حقیقت خدا در مورد تجارب مختلف مىشده

وختنِ فکر کردن و عمل کردن دهند که انسان بودن آنگونه که مورد نظر خدا است به معناى آمامثال نشان مى
بشکلى خداپسندانه است. این گفته به معناى آن است که در مکاشفه، خدا چارچوب اصلى براى تفکر 

کنیم حکیم باشیم (یعنى کند. هنگامى که ما تالش مىخداپسندانه را بوجود آورده است اما او بجاى ما فکر نمى
اب کنیم (یعنى بشکلى ملحدانه نیندیشیم)، در مورد تصمیماتى بشکلى خداپسندانه بیندیشیم) و از حماقت اجتن

توانند حکیمانه تلقى شوند که در پرتو حیاتى که خدا بعنوان گیریم، مسؤولیم. تصمیمات ما در صورتى مىکه مى
هدف دربرابر ما نهاده است، گرفته شوند. 

گویى و تبیین هستند، اما کند قابل پیشبیان مىاما باوجود اینکه بسیارى از تجارب انسانى به شکلى که امثال
ما همواره با قلمرویى رازآمیز و ناگشوده روبرو هستیم. خدا عظیم و نامتناهى است و طرق او اغلب از ما پنهان 

) خدا تصویر کاملى از آنچه که منظور و هدف اوست بر ما آشکار ننموده 8:55-9، اشعیا 7:11هستند (ایوب 
کرد، ما قادر به درك این تصویر نبودیم. بنابراین فرد مؤمن ممکن اگر وى چنین کارى نیز مىاست و درواقع 

معنا بنظر رسد و مراقبت و تسلط خدا را بر امور زیر سؤال ببرد. است بار رنج و مصیبتى روبرو شود که بى
توانیم ببینیم زیرا ین کتاب مىپردازد. عالیترین بیان حکمت را نیز در اکتاب ایوب به بررسى این نظم پنهان مى

تواند در طرقى کند که انسانها موجوداتى خُرد و ضعیفند و محبت مشفقانه خدا مىحکمت، فروتنانه تصدیق مى
شود که حکمت هرگز تکیه عقالنى توانیم آنها را درك کنیم. بنابراین به ما خاطرنشان مىمتجلى شود که ما نمى
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امل توکل به اراده مطلق خدایى پرفیض و بخشنده و در عین حال اسرارآمیز بر برخى نظریات نیست، بلکه ش
باشد. مى

عظمت خدا، تنها سرچشمه رازآمیز بودن امور براى قوم خدا نیست. گناه و فساد موجود در انسان باعث 
براى رسیدن شود تا نظم امور آشفته و درهم بنظر رسد و درك روابط مشکل گردد. در مواقعى، حتى کنکاشمى

دهد که نه تنها اقوام دهد. کتاب جامعه نشان مىبستى گذرناپذیر قرار مىبه حکمت حقیقى، انسان را در برابر بن
پرست بلکه حتى قوم اسرائیل نیز در معرض این خطر قرار دارند که اسیر قالبهاى فکرى خشک و بت

م شدن آن گردد. این امر به معناى آن است که گناه تواند باعث تحریف حقیقت و مبهناپذیر شوند که مىانعطاف
تواند باعث آشفتگى و درهم ریختگى روابط گردد بلکه ما ایمانداران را در معرض گرفتار انسانى نه تنها مى

شدن در بند تفکر نادرست و سؤتعبیر امور قرار دهد. 

کتب حکمت 
در چارچوب و محدوده مکاشفه خدا است. این واقعیت بیانگر تالش انسانى براى دستیابى به معرفت و درك،

شود تا ما به نیکویى او توکل کنیم. که در طرق خدا قلمروهایى رازآمیز و ناشناخته وجود دارند باعث مى

ستایش خداوند 

من فقط به ایم وعدالتى روا داشتهاگر ما بخواهیم فقط در چند سطر به کتاب مزامیر بپردازیم، در حق آن بى
سازد. اَشکال مختلفى از پردازم که این مجموعه شعرى را از نظر الهیاتى مهم مىچند ویژگى عمده این کتاب مى

باشد. این مزامیر نشان مزمور وجود دارند که وجود هر یک بیانگر کاربرد این مزامیر در موقعیتهاى گوناگون مى
اندیشیدند. نقطه آغاز مزامیر همانند دا و رابطه خود با او مىدهند که چگونه اشخاص و جماعتها در مورد خمى

باشد اما وجه تمایزشان از کتب حکمت این است که مزامیر کتب حکمت الهیات عهد و تاریخ نجات مى
باشند. واکنشى آگاهانه به آنچه که خدا انجام داده است مى

گزارى هستند. سرایندگان مزامیر خدا را بعنوان ترین اَشکال مزمور، سرودهاى ستایش و شکریکى از مهم
دهنده، پادشاه و بعنوان کسى که شهر صهیون را به شهر مقدس خود تبدیل نموده است، حمد و آفریننده، نجات

کنند. پرستش خدا مشخصاً بیادآورى اعمال پرقدرت خدا در نجات قوم اسرائیل در طول تاریخ ستایش مى
است. 
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ونه اغلب بیانگر تضاد بارز بین جایگاه و مقام اعالن شده قوم خدا و تجربه عملى آنان در جفا گمزامیر مرثیه
رسند که خدا براى نجات قوم خود هنوز باید و مصیبت است. برخى از این مزامیر با این حس اطمینان بپایان مى

خدا به قوم خود عطا کرده است عمل کند و قوم خود را احیا نماید. در برخى از مزامیر شکرگزارى، آنچه که 
کنند تعلیم دهند و حکمت را به شود. برخى مزامیر نیز بجاى آنکه خدا را مخاطب قرار دهند سعى مىدیده مى

قوم خدا منتقل سازند. 
دهند که تاریخ نجات، عهد و کالم نبوتى از سوى خدا، فقط بنابراین مزامیر و کتب حکمت نشان مى

شوند. اى با خداى زنده محسوب مىر مورد نگارشات زمانهاى گذشته نیستند بلکه مواجهههاى مذهبى دایده
توان نادیده گرفت. این واقعیتها بنیان و اساس واقعیتهاى بزرگ عینى عمل خدا براى نجات قوم خود را نمى

. این واقعیتها طرقى تجربه و تالش روحانى هستند. این واقعیتها برانگیزنده زهد، پرستش و اعمال نیکو هستند
ضرورى هستند که روح خدا توسط آنها به قلب و فکر و روح کسانى که آنان را به مشارکت با خود خوانده 

بخشد. است، تجدید حیات مى

کتب حکمت و مزامیر 
دانستند نجات یافتن توسط رحمت خدا چیست. دهد که مىمشارکت هر روزه کسانى را با خدا نشان مى

تجدید حیات وجود انسانى 
خالصه 

کرد. تک اعضاى قوم خدا عمل مىقدرت خدا در بخشیدن تجدید حیات توسط نجات در زندگى تک
کند تا واقعیت را درك مکاشفه نجات چارچوبى را بوجود آورده است که ذهن فرد نجات یافته در آن عمل مى
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کند. مؤمنان با کسب دانش حقیقى از جهان آفریده خدا و با حمد و ستایش خداوند، مشارکت خود را با خدا 
دهند. نشان مى

جهان ملکوت   خداانسان
خلقت   خداآدم و حواباغ عدن    نظم

نظمىسقوط   بى
کشتىطوفان   خدانوح

کنعان    احیاى نظمز موسى   خداوندقوم اسرائیلاى اکنعان    سایهابراهیم   خداذریت ابراهیم
شودداود   خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم    نمایانده مى

موضوعات اصلى 
انتظام خلقت
ترس خداوند

تجدید حیات فکر 

برخى کلمات کلیدى 
نظم

حکمت
دانش 

راهى که باید پیموده شود 
عیسى، منبع حکمت، - 1:11-5مسیح پادشاه، فردى است که صاحب حکمت حقیقى خواهد بود، اشعیا 

.30:1، اول قرنتیان 24:7-28حکمت ما شد، متى 

راهنماى مطالعه فصل هجدهم 
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دانستیم نیست بلکه با مرتبط ساختن هرآنچه که مکاشفه خدا صرفاً مطالبى اضافه برحقایقى که ما قبالً مى-1
دهد. با هاى ما را تغییر مىدانستیم با آفریننده جهان و نیز با هدفى که وى براى جهان مدنظر دارد، دانستهما مى

فرض را مورد بررسى قرار دهید. توجه به آموزه آفرینش و نیز آموزه گناه این پیش
ترس خداوند چیست؟ اول پادشاهان باب هشتم را بخوانید و به رابطه ترس خداوند با هیکل خدا توجه -2

کنید. 
کتاب امثال، احکام کلى بر مبناى ده فرمان نیستند، بلکه تأمالت شخصى 10- 29گونه بابهاى جمالت مثَل-3

این امر را بیان 4:26- 5اند. چگونه امثال انجام شده» ترس خداوند«ى هستند که در پرتو در مورد تجارب انسان
توانید مثالهاى دیگرى بیابید؟کند؟ آیا براى تأیید این موضوع مىمى

مزامیر زیر را بخوانید و موقعیتهایى را که این مزامیر در مورد آنها هستند، خواه این موقعیتها فردى باشند -4
.150، 137، 136، 122، 93، 1:22- 18، 1خواهد جمعى، مشخص کنید: مزمور و
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فصل نوزدهم 

سایه ناپدید شونده 

A Wاى و توبه کن و اعمال نخست را بعمل آور    واال بزودى نزد تو پس بخاطر آر که از کجا افتاده
).5:2کنم اگر توبه    نکنى (مکاشفه آیم و چراغدانت را از مکانش نقل مىمى

).21:5زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وى عدالت    خدا شویم. (دوم قرنتیان

، دوم پادشاهان.    سلیمان اجازه داد که مالحظات سیاسى 11-22مقدس، اول پادشاهان طرح کلى تاریخ کتاب
دار کنند و این امر به نوبه خود تأثیر بدى بر حیات قوم اسرائیل و آرزوهاى شخصى رابطه او را با خدا خدشه

که باعث عصیان قبایل شمالى و تجزیه پادشاهى قوم گذاشت. پسر سلیمان حکومتى ستمگرانه را آغاز نمود 
شود اسرائیل شد. اگرچه در زندگى سیاسى و مذهبى هر دو حکومت پادشاهى، نقاط اوج و کمال نیز دیده مى

اما هر دو پادشاهى دچار انحطاط شدند. نسل جدیدى از انبیا برعلیه جهتى که حیات قوم روبه سوى آن داشت، 
پیش از میالد، پادشاهى شمالى اسرائیل در اثر 722شد. در سال یط بیش از پیش بدتر مىهشدار دادند اما شرا

پیش از میالد نیز پادشاهى جنوبى یهودا تحت سیطره بابلیها 586حمله امپراطورى آشور سقوط کرد. در سال 
درآمد. اورشلیم و معبد آن ویران گشت و بخش عظیمى از جمعیت آن به بابل تبعید شدند. 

هشدار انبیا 

از زمانى که خدا قوم اسرائیل را براساس عهد خویش با آنان بعنوان قوم برگزیده خود بوجود آورد، در مورد 
وفایى به قوم، عمدتاً بر وفایى نسبت به شکستن عهد هشدارهایى وجود داشت. مسؤولیت نشان دادن این بىبى

خدمت نبوتى او الگویى را براى همه انبیاى توان نخستین نبى بزرگى دانست که دوش انبیا بود. موسى را مى
بعدى بوجود آورد. نبى بعنوان سخنگوى خدا و واسطه انسانى کالم خدا، نقشه خدا را براى نجات مکشوف 

نمود. ما مشاهده نمودیم که چگونه این نقشه نجات دربردارنده رابطه مبتنى برعهد بود. بدون شک فیض خدا مى
گونه قید و شرطى قومى را که شایسته هیچ بخش وى بود. خدا بدون هیچل نجاتترین ویژگى عهد و اعمامهم
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چیز نبودند، برگزید. خدا در طى تاریخ این قوم، طریقى براى نجات به این قوم مکشوف نمود که نه تنها به آنان 
ا بروشنى آشکار گشت. از همان ابتدشد، بلکه روزى در کاملیت خود، به همه ملل دنیا نیز مربوط مىمربوط مى

بود که گزینش این قوم بدون توجه به هیچ فضیلتى در آنان صورت گرفته است و نجات عطایى مجانى است 
توان آن را یافت. که فقط توسط ایمان مى

شد تا داورى و عدالت خدا نادیده گرفته شود. ما قید و شرط نباید باعث مىاما فیض مجانى و گزینش بى
پرست اعمال شد. بر طبق نگارشات نمودیم که چگونه داورى الهى برعلیه کنعانیهاى بتقبالً مشاهده 

مقدس در همه این موارد، کسانى که داورى شدند، مستحق مجازاتى بودند که بر آنان اعمال گشت. چنین کتاب
ر پرتو تصویر کلى داوریهایى، مخصوصاً در مواردى که نحوه عملى شدنشان بنظر ما وحشیانه بنظر برسد، باید د

مقدس در مورد عصیان انسان برعلیه خدا درك شود. کتاب
دهنده خدا توانیم بگوییم؟ زمانى که فیض نجاتبنابراین در مورد داورى خدا بر برگزیدگان خودش چه مى

کتاب تثنیه در خروج از مصر نمایانگر شد، کالم نبوتى بر ماهیت رابطه مبتنى بر عهد متمرکز بود. مخصوصاً در 
خورد. قوم اسرائیل فقط توسط فیض نجات یافته هشدارهایى جدى در مورد روى برگردانیدن از عهد بچشم مى

توانست باشد. نجات احیاى مشارکت با خداى زنده بود. بود اما نجات یافتن توجیهى براى ارتکاب گناه نمى
حیات و طریق موت، برکات عهد یا لعنتهاى عهد قوم خدا همواره در برابر انتخابى واقعى قرار داشتند: طریق

).15:30-20، 1:28- 48، 11:8-20(تثنیه 
ما باید در مورد درك مفهوم گزینش در عهدعتیق محتاط باشیم. اگر قوم اسرائیل برگزیده بودند، آیا این امر 

ان استنباط کرد. اگر یک نسل توبدین معنا بود که آنان در ملکوت ابدى خواهند بود؟ خیر، چنین معنایى را نمى
کامل از قوم اسرائیل در بیابان هالك شدند آیا این امر بدین معنا بود که همه قوم در ملکوت ابدى جایى 

دانست که نخواهند داشت؟ پاسخ این سؤال نیز خیر است. موسى خارج از سرزمین موعود جان سپرد، اما مى
توانند کامالً آشکار ساخته بود که قوم اسرائیل بعنوان یک قوم نمىنجات یافته است. کالم نبوتى این موضوع را 

زنند، از برکات عهد برخوردار شوند. در حالى که از پذیرش مسؤولیتهاى حیات عهد سرباز مى
فرستاد تا به قوم هشدار دهد و آنان را بسوى خود بخواند. پس از موسى دومین خدا گاهگاهى انبیایى را مى

ته سموئیل بود که وظیفه وى هشیار ساختن قوم اسرائیل در مورد داشتن ادراکى صحیح از پادشاهى نبى برجس
مقدس انبیاى دیگر بشکلى گذرا ظاهر شدند. جاد و انبیا، در دورانى که الگویى بود. در طول تاریخ کتاب

اق پادشاهى اسرائیل از یهودا، گیرى بود، به داود خدمت کردند. ایلیا و الیشع، پس از انشقپادشاهى در حال شکل
اى رقیب با پادشاهى یهودا بوجود آورد و در دوران این پادشاهى خدمت نمودند. یربعام برآن شد تا پادشاهى



3

مکانهاى پرستش و کاهنان خاص خودش را مقرر کند اما این امر او را در معرض تأثیر پذیرفتن از کنعانیها قرار 
داد. مى

) که با زنى کنعانى ازدواج نمود، ارتداد عیان و رسمى و 869-850ه پادشاهى اخاب (درواقع وجه مشخص
تالش براى نابودى پرستش خداى اسرائیل است. در چنین شرایط وخیمى ایلیا و الیشع ظاهر شدند تا قوم را 

مورد بازگشت بسوى ایمان حقیقى بازگردانند. مقابله مشهور بین ایلیا و انبیاى بعل در کوه کرمل دعوتى در
). 18بخش او توسط موسى و عهد آشکار شده بود (اول پادشاهان باب بسوى خدا است که فیض نجات

خدمت نبوتى از موسى تا الیشع باید در ارتباط با مکاشفه نجات خدا درك شود. عهد همانگونه که قبالً 
شت. شرایط برخوردارى از عهد این بود مشاهده نمودیم هم متضمن شرایط بود هم هیچ ارتباطى با شرایط ندا

گردد. در مورد یافتند که برکات عهد نصیب آنان نمىنمودند، درمىایمانى عهد را رد مىکه کسانى که در بى
ایمانى باقى بمانند، باید از اى در بین اشخاص، هشدارهایى وجود دارد که اگر آنان در این بىایمانىچنین بى

ایمانى باشند، آنگاه ). اگر کل قوم دچار این بى13:24-17، 1:20-6، 10:17وند (الویان میان قوم عهد اخراج ش
) ماهیت غیرشرطى عهد بهیچوجه با ماهیت 15:28-68، 1:8- 20کل قوم از برکات محروم خواهند شد (تثنیه 

ازه بدهد که توانست اجتوان دریافت که خدا نمىشرطى آن منافات ندارد. درواقع از مجموع این مباحث مى
هاى او شود که در ابتدا اساساً به ابراهیم داده شده بودند. انبیا در مورد امانت خدا ایمانى مانع از تحقق وعدهبى

دادند. ایمانى هشدار مىشهادت داده و برعلیه بى

انبیا 
د و شرط آن برخوردار شوند. قیتوانند از برکات بىشکنند، نمىدادند که کسانى که پیوسته عهد را مىهشدار مى

لبریز شدن کاسه صبر خدا

شویم تغییر ناگهانى شرایط قوم اسرائیل پس از سلیمان چنان واضح و مشخص است که ما دچار تعجب مى
داشتند. دو دلیل مشخص کردند و چرا گامى در جهت تغییر آن برنمىکه چرا قوم شرایط خود را درك نمى

شد. نخستین دلیل این بود که ماهیت گناهکار قلب دهند چرا شرایط وخیمتر مىنشان مىخورد کهبچشم مى
کرد. دلیل دوم این است که سقوط از مرتبه قومى انسان در برابر دعوت به اصالح و تغییر دائمى مقاومت مى

قوم اسرائیل با انسانهاى واالمقام در زمان داود بسوى نابودى و تبعید به بابل عمالً چهارصد سال بطول انجامید.
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کنند و به گذشته یا آینده دوردست توجه معاصر تفاوت زیادى نداشتند که فقط براى زمان حال زندگى مى
چندانى ندارند.

انحطاط قوم با عصیان و جدا شدن قبایل شمالى آغاز شد. تأسیس پادشاهى شمالى با مذهبى که ترکیبى از 
شد (اول پادشاهان د، حرکتى خطرناك و قهقرایى بسوى اضمحالل محسوب مىمذهب قوم و مذاهب کنعانى بو

). اما در جنوب نیز مشکالت دیگرى وجود داشت. علیرغم اینکه پادشاهى یهودا صاحب 29:16- 34، 33-25:12
کرد اما نااطاعتىکردند و خاندان سلطنتى داود بر آنان حکومت مىمعبد بود، کاهنان شرعى در آنجا خدمت مى

) و 21:14-24خورد (اول پادشاهان پرستانه بچشم مىشد. گاهى پذیرش اعمال بتاز خدا روزبروز بیشتر مى
-20شد که فقط بجا آوردن مراسم ظاهرى مربوط به پرستش خدا کافیست (اشعیا گاهى این باور غالب مى

-29:16مبارزه بطلبد (اول پادشاهان ). ایلیا فرستاده شد تا ارتداد قوم را در زمان اخاب به 1:7- 7، ارمیا 12:1
). پیام او در مجموع این بود که براى بازگشت بسوى خدا هنوز فرصت باقیست. 40-1:18، 6:17

گشت که کاسه صبر الهى در حال لبریز شدن است. شد، بیشتر آشکار مىهرچقدر که زمان بیشتر سپرى مى
طره پادشاهى شمالى اسرائیل بودند به توبه بیاورند و در سال عاموس و هوشع نتوانستند قبایلى را که تحت سی

). اگرچه به مردم یهود هشدار داده 17قبل از میالد آشوریها بر پادشاهى شمالى استیال یافتند (دوم پادشاهان 722
)، اما آنان کماکان بسوى نابودى گام 23شد که از سرنوشت قبایل شمالى درس عبرت بگیرند (حزقیال باب 

) اما اثرات 1:22-20، 1:18-8داشتند. حزقیا و یوشیا اقداماتى براى اصالح انجام دادند (دوم پادشاهان رمىب
دار بود که این اصالحات نتوانست از وقوع پایان دردناك گیر و ریشهآمیز آنچنان همهایمانى شرارتبى

پیش از میالد، امپراطورى آشور براثر 609). در سال 26:23-27ناپذیر جلوگیرى کند (دوم پادشاهان اجتناب
پیش از میالد اورشلیم به تصرف بابلیها 597حمالت بابلیها سقوط کرد، و مدت کوتاهى پس از آن در سال 

درآمد و ساکنین یهودا به بابل به اسیرى برده شدند. هنگامى که صدقیا پادشاه دست نشانده، برعلیه بابل قیام 
، اورشلیم و هیکل متروك و 586ى وحشیانه و هولناك سرکوب شد. در سال نمود، قیام وى بسرعت و بشکل

خالى شده و اشخاص بیشترى به بابل به اسیرى رفتند. لعنتهاى عهد که بروشنى در کتاب تثنیه ذکر شده بودند، 
اینک جامه حقیقت پوشیده بودند. 

کاسه صبر
قت پوشیدند.خدا پس از سلیمان لبریز شد و لعنتهاى عهد جامه حقی

پیام نبوتى جدید 
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پس از ایلیا و الیشع نسل جدیدى از انبیا برخاستند. بارزترین موضوع در مورد آنان این بود که به دالیلى و 
ها و نبوتهاى این انبیا به نگارش درآمده و در کتبى گردآورى گشت. حدس توسط اشخاصى ناشناس، موعظه
نیست. پنج کتاب موسى (پیدایش تا تثنیه) در کنار مطالب دیگر، متضمن زدن علت این امر چندان مشکل

گزارش مکاشفه نبوتى در مورد عهد و اعمال خدا در مورد نجات قوم خود بودند. وظیفه اصلى انبیایى که از 
یل و زمان سموئیل تا زمان الیشع ظاهر شدند این بود که قوم اسرائیل را بسوى وفادارى از عهد بخوانند. سموئ

ناتان نیز جایگاه پادشاهى را در نقشه خدا نشان دادند. گزارش مفصل این خدمات نبوتى در روایات تاریخى 
ذکر شده است. 

انداز جدیدى ظاهر شد. انبیا به قصورات قوم اسرائیل در هنگامى که روند انحطاط قوم آغاز گشت، چشم
کردند. اما در عین حال آنان به این موضوع نیز انشان اشاره مىنگاه داشتن عهد و خطر بالقوه داورى خدا بر گناه

اشاره داشتند که اسرائیل قادر به توبه حقیقى نیست و خدا باید عمل جدیدى براى نجات قوم انجام دهد. 
شود که تجربه قوم اسرائیل در خروج و ها داده مىبنابراین در مکاشفه پیشرونده عهدعتیق، نخستین نشانه

اى از واقعیت نجات کامل است. زمین موعود، تنها سایهتصرف سر
کردند، اهمیت دارد وفاییهاى قوم اسرائیل را نسبت به عهد ذکر مىاگر چه توجه به این امر که انبیا چگونه بى

اما موضوع مهمى که ما در پیام آنها بدنبالش هستیم این موضوع نیست. نتایج ضمنى عهد در مورد عدالت 
ى، وفادارى در زندگى زناشویى، صداقت، شفقت نسبت به فقیران و مسکینان و خلوص نیت در پرستش اجتماع

شود. اما ذکر نقایص و ضعفهاى جامعه ما به اسم مسیحیت، ضرورتاً خدا، در کتب انبیا پیوسته به ما گوشزد مى
ترین توانیم مهمما داورى نبوتى را مىمقدسى،انداز الهیات کتابگرداند. با توجه به چشمنمى» نبوتى«پیام ما را 

دلیل نشانگر این واقعیت بدانیم که نجات کامل هنوز ظاهر نگشته بود. 
پس از اینکه قوم اسرائیل پس از مرگ سلیمان، دچار تفرقه و انشقاق گشت، شاید یهودیان مؤمن و وفادار 

ا، چنین اشکالى بوجود آمده است. از بخش خدبه عهد، دچار شگفتى شدند که چرا در تحقق نقشه نجات
آید. مشکل اصلى، گناه توانیم ببینیم که در نقشه خدا هیچ اشکالى پیش نمىنگریم، مىمنظرى که ما به مسائل مى

یابیم که توسط این عملکردها و انسانى است و با مطالعه عملکرد خدا در تاریخ قوم اسرائیل بیش از پیش درمى
را از زمان خروج » نجات«توان حل نمود. اگر چنین است پس چرا خدا کل فرآیند نمىاعمال، مشکل گناه را

تدارك دید؟ زیرا وى در حکمت خویش قوم خود را از مراحل متفاوت مکاشفه بسوى زمان خاصى که نجات 
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فاق افتاده کردند تا نشان دهند آنچه که تاکنون اتشد، هدایت نمود. انبیا خدمت مىکامل با قوت باید ظاهر مى
اى گذرا در مکاشفه الهى بود. بود تنها مرحله

کاهد. همه اعمال خدا نسبت به قوم خود هیچیک از این واقعیتها، از اهمیت تاریخ گذشته قوم اسرائیل نمى
گشت، تجلیات فیض هاى واقعیتى عینى بودند که باید ظاهر مىاز زمان ابراهیم تا سلیمان، در عین حال که سایه

لفى که قومش در آن قرار داشتند، هماهنگ و اش را با شرایط مختواقعى او نیز بودند. خدا خود و مکاشفه
نمود. و بدینسان خدا، قوم خود را توسط واقعیتهاى ملموس اسارت تحت سیطره پادشاهى دنیوى در سازگار مى

سرزمینى بیگانه، آزادى از این اسارت، پیروزى بر دشمنان در سرزمین موعود و وقایع دیگر، از طفولیت روحانى 
مود. این امور ماهیت اسارت قوم را در چنگال گناه و مرگ و ساختار نجات و ملکوت نبسوى کمال هدایت مى

داد. اما سایه باید ناپدید گردد تا نور کامل واقعیت عینى بجاى آن آشکار شود. در عین حال خدا را نشان مى
د. کسانى که توسط ایمان معناى سایه را دریافتند بدون شک واقعیت نجات در مسیح را دریافتن

انداز جدید چشم
اى از حقیقتى بود که باید آشکار پیام انبیا بیانگر این است که تجربه تاریخى قوم اسرائیل در مورد نجات سایه

شد. مى

انحطاط الگوى ملکوت 
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خالصه 
الگوى نجات و ملکوت خدا که خدا در تاریخ قوم اسرائیل از زمان ابراهیم تا سلیمان آن را مکشوف نمود، 
الگویى کامل است. اما ناتوانى قوم اسرائیل در وفادار بودن به عهد باعث انحطاط پادشاهى قوم گردید. بار دیگر 

دا هنوز برقرار نشده است. واقعیت سقوط چنان خود را ظاهر نمود که آشکار گشت ملکوت خ

جهان ملکوت   خداانسان
خلقت   خداآدم و حواباغ عدن    نظم

نظمىسقوط   بى
کشتىطوفان   خدانوح

کنعان    احیاى نظماى از موسى   خداوندقوم اسرائیلکنعان    سایهابراهیم   خداذریت ابراهیم
شودداود   خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم    نمایانده مى

موضوعات اصلى 
ماهیت شرطى عهد

ناپذیرداورى اجتناب
انداز جدید نبوتى چشم

برخى کلمات کلیدى 
سایه

واقعیت
داورى 

راهى که باید پیموده شود 
اى را که باید بر ایمانداران نازل شود، عیسى داورى-1:65-12شود، اشعیا داورى خدا بر قوم او نازل مى

21:5گیرد، دوم قرنتیان برخود مى
راهنماى مطالعه فصل نوزدهم 

تواند هم شرطى باشد و هم غیرشرطى؟چگونه تحقق عهد همزمان مى-1
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وانید. اصالحات انجام بخ18- 25روایات مربوط سالهاى آخر پادشاهى یهودا را در دوم پادشاهان بابهاى -2
شد، بررسى کنید. شده و دالیل عدم موفقیت این اصالحات را در جلوگیرى از مصیبتى که باید برقوم نازل مى

توانند به شما کمک کنند، مراجعه کنید و زندگى و مقدس و وسایل دیگرى که مىبه فرهنگ کتاب-3
هودا بررسى نمایید. خدمت ارمیاى نبى را در سالهاى پایانى پادشاهى ی

مقدس از روایت سقوط تا تبعید شدن قوم به بابل بررسى کنید. در مورد الهیات داورى الهى را در کتاب-4
توانید تشخیص دهید؟مقدسى داورى، چه عناصرى را مىکتاب
چرا اجازه داده شد تا جالل پادشاهى داود ناپدید شود؟ -5



1

فصل بیستم 

خلقت تازه 

A Wاى است، چیزهاى کهنه درگذشت    اینک همه چیز تازه شده پس اگر کسى در مسیح خلقت تازه
).17:5است (دوم قرنتیان 

ولى به حسب وعده او منتظر آسمانهاى جدید و زمین جدید هستیم که    در آنها عدالت ساکن خواهد بود 
).13:3(دوم پطرس 

باشد. و دیدم آسمانى جدید و زمینى جدید چون که آسمان اول و زمین اول    درگذشت و دریا دیگر نمى
»سازم.الحال همه چیز را نو مى«نشین گفت: و آن تخت

مقدس، ارمیا، حزقیال، دانیال، است.     انبیاى قوم اسرائیل در مورد مصیبتى که برکل قوم طرح کلى تاریخ کتاب
پیش از میالد به بابل برده شدند، 597شد هشدار دادند. هنگامى که نخستین تبعیدیان قوم در سال نازل مى

داده شد که در اورشلیم بماند. هر دو نبى به تبعیدیان خدمت حزقیال نیز در میان آنان بود. به ارمیا اجازه
کردند. زندگى براى یهودیان (سبط یهودا) آنچنان هم بد نبود و در طول زمان، بسیارى از آنان به رفاه و تنعم مى

ند اما کناى عادى و عارى از خطر معرفى مىدست یافتند. کتب ارمیا و حزقیال تجربه زندگى در تبعید را، تجربه
کتب دانیال و استر برخى از مشکالت و رنجهایى را که قوم تحت سیطره فرهنگى بیگانه و ستمگر با آن روبرو 

دهند. بودند، نشان مى

الگوى نجات 

تواند ذهن ما را روشنتر سازد. در طى تاریخ قوم اسرائیل، از زمان ابراهیم تا داود مرورى برالگوى نجات مى
شوند. نجات قوم در اى از وقایع مشخص هستیم که توسط کالم خدا تفسیر مىو سلیمان، ما شاهد مجموعه

م داده شده بود، قرار داشت. اسارت قوم هاى عهد که به ابراهیمصر درحالى آغاز گشت که در زمینه آن وعده
اسرائیل انکار ملکوت خدا و در حکم عدم نجات قوم بود. 
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قوم اسرائیل توسط اعمال پرقدرت خدا، از اسارت رها شده و تجربه جدید آزادى را چشید. خدا قوم را از 
دهد که نجات چیزى بیشتر از مىبندگى رهانیده و توسط عهد سینا آنان را به خود پیوند داد. این عهد نشان 

گیرد. این زندگى یافتگان در مشارکت با خدا نظم گرفته و شکل مىباشد. زندگى نجاترهایى از اسارت مى
همچنین توسط ورود به سرزمین موعود و بوجود آمدن یک ملت تحت فرمانروایى پادشاهى که نماینده اوست، 

ت و ورود به ملکوت خدا است. گیرد. نجات به معناى خروج از اسارشکل مى
اگر در ماوراى فرآیند نجات قوم اسرائیل عهد بسته شده با ابراهیم قرار دارد، در ماوراى عهد با ابراهیم، تعهد 
عمیق خدا نسبت به خلقتش قرار دارد. من در انتهاى هر فصل برروى موضوع خلقت و خلقت مجدد تأکید 

ا خلق نمود، بواسطه سقوط انسان دچار انحطاط شد. نجات و رستگارى در حکم ام. آنچه را که خدا در ابتدکرده
گیرد. بنابراین شود، دربرمىفرآیند خلقت مجدد است که کل خلقت دچار انحطاط را که شامل انسان نیز مى

اى تاریخى است که منعکس کننده سقوط بدامان گناه و خارج شدن از ملکوت خدا اسارت در مصر تجربه
اشد که در باغ عدن بوقوع پیوست. رهایى از مصر بسوى سرزمین موعود، یعنى به سرزمینى که شیروشهد بمى

در آن جارى بود، تصویرى از بازگشت به عدن است. پادشاهى داود بیادآورنده اقتدار و حاکمیتى است که خدا 
به آدم در باغ عدن داد. 

شود. نمودار لفى است که در آنها ملکوت خدا متجلى مىنمودار پیشرونده و تدریجى بیانگر مراحل مخت
الگوى نخستین و اساسى 

ّخدا 
آدم و حوا 

باغ عدن

شود. در عالیترین شکل تجلى ملکوت در تاریخ قوم اسرائیل که پادشاهى داود بود دیده مى
ّخداوند 

خاندان داود
معبد اورشلیم

ید گشت و دو گزینه را در برابر قوم باقى گذاشت. گزینه نخست این بود این تجلى ملکوت در تاریخ ناپد
هایى دروغین تلقى کنند و گزینه دوم این بود که آنان برطبق کالم نبوتى، با هاى خدا را وعدهکه آنان وعده

اطمینان در انتظار تحقق این ملکوت در آینده باشند. 
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الگوى نجات شامل:
اسارت 
خروج 

زندگى مبتنى برعهد 
ورود به سرزمین موعود و تصرف آن 
پادشاهى داود، هیکل و اورشلیم است.

خداى نجات 

انبیایى که کتاب از خود برجاى گذاشتند، همه سه کار انجام دادند. نخست اینکه آنان طرقى را که قوم 
عدالتى اجتماعى و ستمگرى، پرستش ظاهرى و بواسطه آنها عهد را شکستند، نشان دادند. این طرق شامل بى

سوى خدا و حتى پرستش خدایان پرستى با ایمان حقیقى مکاشفه شده از ریاکارانه خدا، آمیختن مذهب بت
کردند. گاهى داورى، پیشگویى دروغین بود. ثانیاً آنان داورى خدا را در مورد این عدم وفادارى به عهد اعالم مى

نابودى سامره یا اورشلیم بود. گاهى نیز داورى، جنبه فراگیرترى داشت و حتى جنبه جهان شمول بخود 
ر نبوت انبیا، داورى خواه بر سرزمین کنعان باشد خواه بر کل جهان شد. دگرفت و کل جهان را شامل مىمى

شد چون قوم اسرائیل )، بدین جهت نازل مى3ù2:1، صفنیا 4:7، عاموس 1:24-3، اشعیا 23:4-28(ارمیا 
بخش داشتند. خدا مؤمنین و ایمانداران را درفیض خدا را رد کرده بودند. ثالثاً انبیا براى مؤمنین پیامى تسلى

داد. نهایت بشکلى کامل و پرجالل نجات مى
هاى اى از ایدهمقدس آشکار نموده است. شخصیت او بعنوان مجموعهخدا خود را در کل فرآیند تاریخ کتاب

شود بلکه خدا خودش را توسط اعمالش انتزاعى چون تقدس، قدرت مطلق، عدالت و مفاهیم مشابه معرفى نمى
کند. ما توسط فعالیت و عملکرد او بعنوان خالق، توسط کالمش آنها را تفسیر مىسازد که او خودآشکار مى

هایى چون مقدس، قادرمطلق و عادل را در مورد خدا درك داور، بوجود آورنده عهد و نجات دهنده، معناى واژه
کنیم. مى

ویژگى بارز انبیایى که کتابى از خود برجاى گذاشتند این بود که آنان وقایع مربوط به تجارب قبلى قوم 
دادند. خلقت، اسارت، خروج اسرائیل با خدا را مدنظر قرار داده و آنها را مجدداً مورد استفاده قرار مى

استقرار پادشاهى، هنگامى که خدا وعده بخش، زندگى و آیینهاى مبتنى برعهد، تصرف سرزمین موعود و رهایى
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یافتند. این تجربه نوین صرفاً نه ترى مىاى نوین از این مفاهیم خواهند داشت، معناى عمیقداد که قوم تجربهمى
در حکم سایه، بلکه واقعیتى عینى و ملموس از نجات و ملکوت خدا بود. در اصطالح الهیاتى به این تجربه 

شود گفته مى» شناسىآخرت«دار ظهور ملکوت جاودانى هستند اى هستند که طالیهنهایىنوین که بررسى وقایع 
P{بهEschatos(در زبان یونانى  - P Eschatology{

باشد).معناى آخرین مى
، 15ù1:43 ،24-21:44 ،18ù13-7:45، 12:40-26بنابراین خداى انبیا خداى خالق بود (اشعیا 

). خدا با داشتن این 7ù6:48، 18:43- 19، 9:42داد (اشعیا تازه انجام مى) که عملى5:54، 13:48
-23، هوشع 14:33- 26، ارمیا 7:54- 10داد که به نخستین عهد خود امین و متعهد است (اشعیا ویژگى نشان مى

، 14:2- 20، هوشع 8ù7:7قید و شرط خدا هستند (تثنیه ). فیض و امانت بیانگر محبت بى11-8:11، 16:2
). چنین خدایى بدین معنا خدایى عادل است که حتى کسانى را که برعلیه او 9:63، اشعیا 4:14، 1:11- 9، 1:3

، 1:11- 5، 2:9-7دهد و رفتارى منسجم و هماهنگ با شخصیت خود دارد (اشعیا اند، نجات مىعصیان کرده
6:42 ،13:45 ،6ù5:51 ،1:56 ،17-15:59 ،1:63 6، 24:9، ارمیاù5:23راین او خداى ). بناب

کند که در آن او، قومش و نظام مخلوق بشکلى کامل با هم در دهنده است که ملکوت خود را احیا مىنجات
سازد و قوم خود و ارتباط هستند. درواقع نجات فرآیندى است که خدا توسط آن ملکوت خود را برقرار مى

ین امر به معناى خلقت مجدد همه چیز است. بخشد. اکند و به آنها تجدید حیات مىجهان خلقت را احیا مى

خدا 
سازد. این مکاشفه توسط خود را بشکلى پیشرونده توسط کالم و اعمالش به قوم خود مکشوف مى

رسد. پیشگوییهاى انبیاى متأخرتر در مورد نجات به نقطه اوج خود مى

قوم خدا 

ام، مکاشفه پیشرونده ون میانى نمودار بشکل خالصه نشان دادهدر مورد قوم خدا نیز، همانگونه که من در ست
شود. قرار داشتن خدا، قوم او و نظام خلقت در ستونهایى کنار یکدیگر بیانگر این است که بین این سه دیده مى

بطه مقوله باید روابطى که خدا آنها را مکشوف نموده است وجود داشته باشد. ما خدا را آنگونه که خود را در را
شناسیم و ما خود را فقط در رابطه با خدا که ما را خلق نمود و نجات کند مىبا قوم خود و خلقتش آشکار مى

توانیم بشناسیم. داد، حقیقتاً مى
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شد. هنگامى که پسر هدف و نقشه خدا که در ابتدا بر آدم و حوا متمرکز بود، باید بر پسر داود متمرکز مى
رفت زندگى نکرد، از نظر الهیاتى مشکالت بسیار بزرگى براى قوم انتظاراتى که از او مىداود، سلیمان، مطابق

خدا بوجود آمد. البته کسانى نیز که قبل از او بودند، عملکردى بهتر از او نداشتند اما ناکامى و قصور سلیمان در 
اسرائیل، تحقق نیابند. اما هاى ظاهرى و تاریخى ملکوت خدا در حیات قومنهایت باعث گشت تا همه نشانه

آمیز چه بود؟ اسرائیل و یهودا بخاطر شکستن عهد محکوم نگرش نبوتى در مورد این شرایط ناگوار و مصیبت
شدند و داورى الهى اعالم شد. اما براساس ماهیت غیرشرطى تعهد و امانت خدا نسبت به عهد خود، امیدى 

نان، اشارات نبوتى بسیارى وجود دارند. برخى از این اشارات وجود داشت. در مورد قوم خدا و تجدید حیات آ
در مورد احیاى قوم و گردهم آمدن مجدد اسیران در سرزمین موعود است. گاهى این امر با اشاره به گروهى از 

، 1:14- 4، 11:11- 12، 20:10-23شود (اشعیا مانده که منتظر خداوند بودند، بیان مىمؤمنین وفادار و باقى
2ù1:40 ،4ù3:46 ،11:51 ،4ù7:61 11، 10:29-14، 1:23-8، ارمیاù10:30 ،9-7:31 ،

آیى و بازگشت اسیران و تبعیدیان همچنین بدین ). گردهم12:2، میکا 15:37-22، 22:36- 24، 1:34-16حزقیال 
- 4عیا معناست که به هنگام بازگشت قوم اسرائیل به سرزمین موعود، ملتهاى دیگر نیز نجات خواهند یافت (اش

). برخى از این اشارات نیز به بازگشت به سرزمین موعود بعنوان خروج دوم 20:8-23، زکریا 1:4-4، میکا 2:2
، ارمیا 21ù20:48 ،26-24:49 ،11-9:51، 15- 21، 1:43- 7، 1:40-5کنند (اشعیا اشاره مى

8ù7:23 .(
دهنده خدا جلى حضور و عمل نجاتبجاى موسى نیز حداقل دو شخصیت کلیدى نماینده قوم بودند و در ت

اى داشتند. این دو شخص داود (یا فرزند داود) و خادم رنج کشیده خداوند بودند. حاکمیت نقش واسطه
، 3:55- 5، 5:16، 1:11-5، 2:9-7پرجالل خدا توسط داود براى ظهور ملکوت اهمیتى محورى داشت (اشعیا 

). این موضوع که نبوتها براى تحقق حاکمیت الهى 11:9وس ، عام24:37-28، 20:34- 24، حزقیال 1:23- 6ارمیا 
به بازگشت داود توجه دارند یا فردى از ذریت او، موضوع چندان مهمى نیست و هر ابهامى در این مورد در 

کند، که هم شود زیرا عهد جدید عیسى را بعنوان پادشاه حقیقى از خاندان داود معرفى مىعهدجدید برطرف مى
ت و هم پسر خدا. پسر داود اس

- 6، 1:42- 4خادم رنج کشیده شخصیتى است که در چهار قسمت در اشعیا به او اشاره شده است (اشعیا 
شود، مورد تحقیر قرار ). وى فردى محبوب، فروتن و شفیق است که طرد مى12:53- 13:52، 9-4:50، 1:49

آورد. اسرائیل نجات و براى ملتها نور به ارمغان مىشود. وى با تحمل این مصیبتها براى قومگیرد و کشته مىمى
نماید. هویت کند و او را سربلند و سرافراز مىگناهى او را ثابت مىدر نهایت خدا توسط رستاخیز این خادم، بى
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) و مأموریت او براى قوم 3:49انگیز است. از طرفى او قوم اسرائیل است (اشعیا اى بحثاین خادم مسأله
توانیم بیاد آوریم که پسر داود اى نیست زیرا ما مى). اما این موضوع مشکل پیچیده5:49- 6است (اشعیا اسرائیل 

کند، اسرائیل حقیقى محسوب نماینده قوم اسرائیل است، یعنى هنگامى که وى به قوم اسرائیل خدمت مى
ر سرود خادم وجود ندارند. ). براى شناختن خادم مسح شده و رنج کشیده فقط چها14:7شود (دوم سموئیل مى

اى براى نجات یافتن قوم اسرائیل باشند و شوند تا واسطهمقدس موضوع اشخاصى که انتخاب مىدر کتاب
شوند، موضوعى است که شوند، خوار و تحقیر شده و طرد مىتوسط کسانى که براى کمک به آنان فرستاده مى

هاى بارزى هستند.اشاره به نقش مسیحایى داود مورد نمونهشود. یوسف، موسى و داود در این پیوسته مطرح مى
) و او پیش از آنکه 13:16مدتها قبل از اینکه وى عمالً پادشاه شود امرى تصادفى نبود (اول سموئیل 

اش ثابت شود، بسیار رنج کشید. هنگامى که شاگردان در راه عموآس این امر را بهتر درك کردند، گناهىبى
). 26:24کشید (لوقا ح پیش از ورود به جالل خود باید رنج مىدریافتند که مسی

قوم خدا
شود. این شخص کسى است که اراده خدا در کتب انبیا در شخصیت پادشاه مسیح شده رنج کشیده نمایانده مى

آورد. گرداند و با انجام این کار براى بسیارى نجات به ارمغان مىرا در مورد بسیارى متحقق مى

سرزمین موعود 

نخستین جزء از ملکوت خدا پس از خدا و قوم او، مکانى است که قوم او در مشارکت با خدا در آن زندگى 
وراى آسمان «توان یافت که قلمرویى آسمانى در کنند. در عهدعتیق بنیانى براى این باور پذیرفته شده نمىمى

کنند. خدا با آدم و حوا که انسانهایى صاحب قد جسم زندگى مىوجود دارد که در آنجا ارواح فا» درخشان آبى
جسم بودند در باغ عدن برروى زمین ارتباط داشت. وى قوم اسرائیل را در سرزمین موعود کنعان قرار داد. 

کنند. اینک انبیا آمدن ملکوت خدا بر کل زمین را تصویر مى
دید (آسمانى که در باالى زمین قرار دارد) و زمینى نخست نبوتهایى در مورد خلقت احیا شده، آسمان ج

-16). همانگونه که خدا جهان فعلى را براى قوم خود خلق نمود (اشعیا 22:66، 17:65جدید وجود دارد (اشعیا 
). سهیم بودن کل 11ù3:51) تا آن را مجدداً خلق کند (اشعیا 6:51)، آن را نابود خواهد ساخت (13:51

بخش قوم خدا احتماالً ریشه در دعوت از نظام خلقت در شادى نمودن در اعمال نجاتخلقت در نجات نهایى
). سپس نبوتهایى قرار دارند که بر سرزمین نوینى 1:148-14، 7:98-9، مزمور 13:49، 23:44خدا دارد (اشعیا 
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یا شده قرار دارد، که قوم اسرائیل باید به آن بازگردد و در مرکز آن اورشلیم جدید (صهیون جدید) و هیکل اح
کنند. این مکان عدن جدید است یعنى سرزمین بارآورى و شفا و هماهنگى بین همه موجودات (اشعیا تأکید مى

). در این 1:47-12، 35:36- 38، 25-31، 11:34-16، حزقیال 25-17:65، 10-1:35، 20-1:32، 9-6:11، 4-2:2
آن درك عهدجدید از تجدید حیات و تولد تازه بوجود توان یافت که براساسقسمتهاى عهدعتیق بنیانى را مى

آمده است. اگر چه هنگام سخن گفتن از تجدید حیات و تولد تازه، معموالً تولد تازه منفرد فرزندان خدا به 
اى به بزرگى همه کائنات را آید، اما باید بیاد داشته باشیم که تجدید حیات و تولد تازه گسترهذهن ما مى

. گیرددربرمى

سرزمین موعود 
شود، در نهایت بعنوان کنعان احیا شده در زمینى جدید که نخست باغ عدن و سپس سرزمین کنعان معرفى مى

شود. در وسط این سرزمین هیکل جدید در وسط اورشلیم قرار دارد. تصویر مى

عهد 

مقدسى به شود. یک الهیات کتابترین شکل ارتباط بین خدا و قوم او در عهد متجلى مىبارزترین و اصلى
پردازد. خدا به هدف خود دربرقرارى ملکوتش متعهد است. شود، مىوحدت و تنوعى که در عهدالهى دیده مى

شود. خدا نسبت به خلقت جلى مىبنابراین یک عهد وجود دارد که در طول تاریخ نجات به اشکال مختلف مت
کند. اما عصیان انسان، یعنى موجودى که عهد خدا با او منعقد گشته همه ارتباطات خود عمیقاً احساس تعهد مى

اى از سخنان در مورد عهد بیان سازد. بنابراین تعهد خدا نسبت به امر نجات در مجموعهرا دچار آشفتگى مى
هدهایى را که خدا با نوح، ابراهیم، قوم اسرائیل (در سینا) و داود بست، بررسى شود. ما نیز در بررسى خود عمى

گیرد و تداوم امانت و وفادارى خدا را شناسى انبیا، موضوعاتى را از گذشته قوم اسرائیل در برمىنمودیم. آخرت
فاوت عهد دهد. همه موضوعات مربوط به احیا و تجدید حیات و به تجلیات متنسبت به عهدش نشان مى

شود. اما همان گونه که ملکوتى که باید ظاهر گردد کامل، پرجالل و پایدار خواهد بود، پس براى مربوط مى
انسانها نیز باید اتفاقى رخ بدهد تا نسبت به عهد وفادار باقى بمانند. انبیا نه تنها به بازگشت قوم به سرزمین احیا 

اند. یکى از قسمتهاى مهم در این مورد، درباره وم نیز سخن گفتهشده بلکه در مورد احیا و تجدید حیات خود ق
گوید تا آنان حقیقتاً بتوانند خدا را بشناسند و عهد تجدید شده که بر قلب (یا اراده) انسانها مرقوم شده سخن مى

). نبوت دیگرى از تجدید حیات روحانى قلب سخن31:31-34اراده او را بشکل کامل انجام دهند (ارمیا 
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قوم من خواهید بود و من خداى شما خواهم «گوید تا عهد الهى که در این جمله خالصه شده، حقیقت یابد: مى
). 25:36- 28(حزقیال » بود

عهدى واحد 
باشد، در عهدهاى نجات که خدا با نوح، ابراهیم، قوم که تعهد اصلى و عمیق خدا نسبت به خلقت خود مى

شود. کنند، دیده مىبندد و نیز در عهد جدیدى که انبیا مطرح مىاسرائیل و داود مى

شودتجدید حیات همه چیز پیشگویى مى
صه خال

کنند. انبیا شکافى را که براثر ناکامى و شکست نظام حکومت پادشاهى قوم اسرائیل بوجود آمده بود، پر مى
بخش خدا بعنوان گویند. تجربه تاریخى عمل نجاتهاى خدا در آینده سخن مىآنان در مورد تحقق همه وعده

ات، همه چیز که زمین و آسمان را نیز شامل شود. در این نجاى از نجات غایى و حقیقى نمایانده مىسایه
شوند. گردد، از نو خلق شده و احیا مىمى
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جهان ملکوت   خداانسان
خلقت   خداآدم و حواباغ عدن   نظم

نظمىسقوط    بى
کشتى طوفان   خدانوح

اى ازکنعان   سایهابراهیم   خداذریت ابراهیم
کنعان   احیاى نظم موسى   خداوندقوم اسرائیل

شودداود    خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم   نمایانده مى
هیکل و   احیاى نظم وانبیا   خداوندمؤمنین باقى مانده

شودوفاداراورشلیم جدید   تجدید حیات    پیشگویى مى

موضوعات اصلى 
ائیل الگوى نجات در تاریخ قوم اسر

بخش او مکاشفه خدا توسط کالم و اعمال نجات
مکاشفه ملکوتى که باید ظاهر گردد از سوى انبیا 

برخى کلمات کلیدى 
شناسى آخرت

راهى که باید پیموده شود 
پیام -4427:24بخشد، لوقا کند که پیشگویى انبیا را تحقق مىعیسى ادعا مى-هاى انبیا در مورد ملکوت وعده

. 20:1، دوم قرنتیان 32:13-33بخشد، اعمال رسوالن مبنى بر اینکه مسیح به تمام پیشگوییها تحقق مى
راهنماى مطالعه فصل بیستم 

که در تاریخ قوم اسرائیل آشکار شده، آشنا هستید. ما در این رابطه فقط اکنون شما با الگوى نجات -1
اى در عهدعتیق باید بطریقى با این الگو ارتباط برخى رخدادهاى مهم را بررسى نمودیم، اما هر رخداد و واقعه

یابد. سعى کنید وقایع ذیل را به تاریخ نجات ربط دهید:
)6سقوط اریحا (یوشع باب -الف



10

)4مرگ سیسرا (داوران باب - ب
)24خوددارى داود از کشتن شاؤل (اول سموئیل باب -ج
)10دیدار ملکه صبا (اول پادشاهان باب -د
شناسى نبوتى هستند مطالعه کنید و همه موضوعاتى را که در مورد قسمتهاى ذیل را که در مورد آخرت-2

اند، یادداشت کنید: اشعیا بابهاى تاریخ گذشته قوم اسرائیل شکل گرفتهاحیا و تجدید حیات هستند و بربنیان
. 3، صفنیا باب 2، یوئیل باب 373634، حزقیال بابهاى 65613511

مقدسى براى با شروع از موضوع خلقت و بسته شدن عهد با ابراهیم، طرحى کلى برمبناى الهیات کتاب-3
شناسى نبوتى را نیز در خود داشته باشد. موضوع مأموریت و بشارت مسیحى تهیه نمایید که ابعاد مهم آخرت
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فصل بیست و یکم 

خروج دوم 

A W که ناگاه دو مرد یعنى موسى و الیاس با وى مالقات کردند و به هیئت    جاللى ظاهر شده درباره
بایست بزودى در اورشلیم واقع شود، باشد) او که مىکه به معناى    خروج مىExodusرحلت (در یونانى 

کردند. گفتگو    مى

پیش از میالد امپراطورى بابل توسط 539مقدس، عزرا، نحمیا و حجى.    در سال طرح کلى تاریخ کتاب
ن اجازه داد تا به موطن خود پارسیان منقرض شد. پس از آن، کورش پادشاه به یهودیا-امپراطورى مادیان 

بازگردند و تحت تسلط امپراطورى ایران حکومتى یهودى تشکیل دهند. در برابر بازگشت مجدد قوم و بوجود 
آمدن حیات قومى آنان مشکالت بسیارى بوجود آمد. بناى مجدد اورشلیم و معبد، با مخالفتهاى بسیارى از 

یهودیان بازنگشتند بلکه در سرزمینى که به آنجا به اسیرى رفته سوى ساکنین این مناطق روبرو شد. بسیارى از 
بودند باقى ماندند. در اواخر قرن چهارم پیش از میالد اسکندر کبیر امپراطورى ایران را منقرض نمود. پس از آن 

هاى عهد دوران جدیدى براى یهودیان آغاز گشت که در آن فرهنگ و مذهب یونانى ایمان  آنان را به وعده
قبل از میالد پمپى فلسطین را به تصرف خود درآورد و آنجا را به یکى 63تحت آزمون سختى قرار داد. در سال 

تسلط امپراطورى روم تبدیل نمود. از مناطق تحت

بازگشت توأم با سرخوردگى 

به معناى » یهودى«عنوان -P{نظر یهودیانى که به بابل به اسیرى برده شده بودند، نبوتهاى مربوط بهاز نقطه
نامیده شود. » یهودى«باشد. صحیح نیست که تمام قوم اسرائیل با عنوان عضویت در یکى از قبایل یهودیه مى

هنگامى که پادشاهى قوم اسرائیل توسط یربعام به دو قسمت تقسیم شد، پادشاهى جنوبى بدرستى یهود نامیده 
}Pبراین فقط یهودیان به بابل تبعید شدند و از آنجا بازگشتند.  شد و مردم آن نیز یهودى نام گرفتند. بنا
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توان تجسم کرد که چگونه بسیارى از آنان بازگشت به سرزمین موعود مربوط به موقعیت آنان بود. مى
کردند. آنان در انتظار تغییر و تحوالت بزرگ جهانى بودند که قوم پیشگوییهاى مربوط به بازگشت را تفسیر مى

ر مقابل، پس از نابودى امپراطورى بابل، کرد. اما دیهود را به ملتى که در رأس همه ملتها قرار داشت تبدیل مى
آنان کماکان تحت سیطره قدرتى بیگانه بودند. هنگامى که پادشاه ایران به آنان اجازه داد تا بازگردند، حیات 

اى که بتازگى در سرزمین موعود قومى خود را از سر گیرند و هیکل و اورشلیم را از نو بسازند، اقوام بیگانه
روع به مخالفت با آنان نمودند. براى درك مشکالت جامعه جدید یهودیان کتب عزرا، ساکن شده بودند، ش
توان مطالعه نمود. مخالفت غیریهودیان شامل مخالفت با ساختن شهر و هیکل و مخالفت نحمیا و حجى را مى

شد. توجهى و تسامح نسبت به شریعت خدا دیده مىیهودیانى در بى
مت جدید یهود را نباید نادیده گرفت. قوم آزاد شده بودند که به سرزمین موعود ابعاد مثبت و تأسیس حکو

بازگردند. براى مدت زمانى، فردى از خاندان داود که زروبابل نام داشت، رهبرى قوم را در دست گرفت (عزرا 
بوجود آمد و ). حکومتى خودمختار در امپراطورى ایران 27:3، لوقا 13:1، متى 1-2، حجى بابهاى 2-5بابهاى 

در نهایت اورشلیمى جدید و هیکلى جدید ساخته شد. 
مشکل قوم در این مرحله این بود که اگر چه ساختار ملکوت خدا که توسط انبیا تصویر شده بود در کل 

شد. بازگشت قوم بشکلى پرجالل انجام نشده بود و هیکلى شد، اما بنیان و جوهره آن دیده نمىدیده مى
شد. همچنین آشکار بود که قوم یک تغییر و ز در میان سرزمینى تجدید حیات یافته دیده نمىپرشکوه نی

دگرگونى عمیق روحانى نیز تجربه نکرده بودند که آنان را بشکل کامل قوم خدا بگرداند. حاکمیت پرشکوه 
شود. پادشاهى داودى هنوز دیده نمى

بازگشت از تبعید 
رنگ از ملکوت الهى پیشگویى شده، دیده شود. اى کمتنها باعث شد سایه

نبوت و رؤیاها 

کنند تا آنچه را که اتفاق افتاده بود سه نبى پس از دوران تبعید یعنى حجى، زکریا و مالکى به ما کمک مى
تهم نظر انسانى اکثر یهویان توبه نکرده بودند. انبیا کماکان آنان را به شکستن عهد مدرك کنیم. از نقطه

دادند. آنان همچنین بسوى تحقق برکات عهد در آینده نظر ساختند و در مورد داورى الهى به آنان هشدار مىمى
داشتند. اما از نقطه نظر الهى، زمان موعود براى ظهور ملکوت الهى نرسیده بود و مؤمنین یهودى باید با امید به 

دادند. آینده به زندگى خود ادامه مى
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دهند که تجدید حیات قوم به معناى ظهور ملکوت انبیا همراه با روایات عزرا و نحمیا نشان مىکتب این 
توانیم چنین فرض کنیم که این تجدید خدا نبود. در این صورت منظور از این تجدیدحیات چه بود؟ ما تنها مى

ر عین حال این تجدید نمود که خدا کماکان در تاریخ نجات فعال است و دحیات به قوم خدا یادآورى مى
تر بنگرد. ها بشکلى عالىکرد که به وراى تجربه فعلى و به تحقق وعدهحیات، ایمان حقیقى را دعوت مى

- 21، 20:8- 23، زکریا 6:2-9نگریستند (حجى شد مىبنابراین هریک از این انبیا به جاللى که باید ظاهر مى
). 1:4-6، مالکى 1:14

توان پدیدآیى و ظهور شکل خاصى از نگارشات نبوتى را مشاهده نمود. نبوت نیز مىدر این دوران متأخرتر
P{اى است که براى توصیف رؤیاهایى کهواژه» آخر زمانى«واژه  - P Apocalyptic{

رود. کتب یهودى دیگر که به سبک کنیم، بکار مىزکریا مشاهده مى6تا 1دانیال و بابهاى 8و7ما در بابهاى 
اند، اما این کتب در دوران نگارش بین دو عهد مقدس گنجانیده نشدهاند در کتاببه نگارش درآمده» زمانىآخر«

اند. سبک نگارشى آخر زمانانه شامل رؤیاهاى نمادین است که کمتر به اسرائیل توجه دارند و بیشتر نوشته شده
شوند. بر روى نقشه خدا براى کل کائنات متمرکز مى

پس از دوران تبعید انبیاى
کردند. ها اشاره مىماهیت جامعه احیا شده را تفسیر کرده و به وراى آن و به تحقق واقعى وعده

روایت بدون پایان 

بنابراین ما به پایان عهدعتیق رسیدیم و دریافتیم که عهدعتیق کتابى بدون پایان است. جامعه یهودى، اگرچه 
توان چنین فرض نمود که قوم ه بود، اما مسائلش کماکان حل نشده باقى مانده بود. مىبه سرزمین موعود بازگشت

بخش خدا در آینده بودند و یا دیگر باور خود را در مورد تحقق وعده از دست یهود یا در انتظار اعمال نجات
در حدود پایان قرن داده بودند. شواهد مربوط به تاریخ قوم یهود پس از دوران پایان گرفتن کتب عهدعتیق (

کردند. منبع اصلى پنجم پیش از میالد) بیانگر این است که آنان باید با مشکالت بزرگترى دست و پنجه نرم مى
باشد که آپوکریفا نام داد. اى از نگارشات یهود مىاطالعات ما درمورد دوران بین دو عهد مبتنى بر مجموعه

ى مورد تأیید یهودیان و مسیحیان نیست. در بعضى از کتب آپوکریفا جزو کتب مقدس رسم-Pتوسط{
مقدسها، کتب آپوکریفا بین کتب عهدعتیق و عهدجدید چاپ شده است. این کتب مجموعه مهمى از کتب

نگارشات مذهبى قوم یهود است و منبع اصلى اطالعات ما در مورد تاریخ و زندگى مذهبى قوم یهود در دوران 
}Pباشد.  بین دو عهد مى
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توانیم تصویر نسبتاً دقیقى از زندگى قوم یهود در زمان تسلط ایرانیها، یونانیها و مطالعه این نگارشات ما مى
رومیها داشته باشیم. 

اى را که توسط آنها الهیات ملکوت خدا در عهدعتیق بسط و گسترش یافت اینک بیایید مراحل اصلى
خود آشکار نمود یا در آفرینش آسمانها و زمین که باغ » لقتخ«خالصه نماییم. نخست خدا ملکوت خود را در 

عدن نقطه محورى آن بود. 

خلقت    خدا   آدم و حوا   باغ عدن 

بخش خود را براى احیاى ملکوتش در ثانیاً پس از سقوط انسان یا آغاز انحطاط در خلقت، خدا نقشه نجات
دو مرحله اصلى مکشوف نمود (اگرچه ما یک مکاشفه مقدماتى نیز در واقعه طوفان نوح ذکر نمودیم). نخستین 

م تا زمان داود و سلیمان بوقوع پیوست. مرحله اصلى از مکاشفه نجات در تاریخ قوم اسرائیل، از زمان ابراهی
ها نخست به ابراهیم داده شدند، سپس وقایع توان سه بخش را در نظر گرفت. وعدهبراى این مرحله مى

ها داده بخش خروج بوقوع پیوستند و باالخره در سرزمین موعود پادشاهى الهى بوجود آمد. بنابراین وعدهنجات
ه تحقق پیوستند.شدند، در نجات عملى گشتند و ب

شوندهاى داده مىابراهیم   خدا   ذریت ابراهیم   کنعان    وعده
شودها عمل مىموسى   خداوند   قوم اسرائیل   کنعان    به وعده

یابندها تحقق مىداود   خداوند   خاندان داود   هیکل اورشلیم    وعده

، »شناسى نبوتىآخرت«ثالثاً، پس از یک تجربه تاریخى دیگر از سقوط و تبعید و انحطاط حیات مذهبى قوم، 
پیوست، پیشگویى نمود. این مرحله، دومین مرحله ها را که باید در آینده بوقوع مىتحقق نهایى و کامل وعده

و مخلوقات، هرگز در عهدعتیق بوقوع اصلى از مکاشفه نجات بود. این تجدید حیات و احیاى همه موجودات 
نپیوست.

شوندها مجدداً بیان    مانده وفادار   جدید   مىانبیا   خداوند   مؤمنین باقى   هیکل و اورشلیم    وعده
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ما با داشتن این طرح کلى مکاشفه عهدعتیق در برابر خودمان، در موقعیتى قرار داریم که بتوانیم بسیارى از 
وعاتى را که در متن عهدجدید قرار دارند، تشخیص دهیم و عهدجدید این موضوعات را در بطن پیام موض

داند که آمده است تا به همه انتظارات کند و او را کسى مىاصلى خود که عیسى مسیح است، معرفى مى
هاى مقدماتى ها و سایهنمونهها و اصطالحات عهدجدید مستقیماً از پیشعهدعتیق تحقق ببخشد. بسیارى از واژه

دهد، اما هاى خدا را به قوم اسرائیل به ما نشان مىاند. اگرچه انجیل معناى غایى همه وعدهعهدعتیق بوجود آمده
بررسى مکاشفه نجات در عهدعتیق، درك ما را در مورد اینکه براى عیسى، مسیح بودن چه معنایى داشت، 

سازد. تر مىعمیق

عهد عتیق 
اند. هاى خدا تحقق نیافتهیابد که وعدهلى پایان مىدرحا

تجدید حیات امیدى که باید در آینده تحقق یابد
خالصه 

رسید که بازگشت قوم یهود به سرزمین موعود و احیاى حیات قومى آنان، در حکم تحقق یافتن بنظر مى
ت هنوز بوقوع نپیوسته بود. در این شرایط تنها امید ها بود. اما درواقع تجدید حیات و احیاى همه مخلوقاوعده

این بود که خدا، زمانى در آینده عمل خواهد نمود تا ملکوت خود را برقرار سازد و قوم خود را نجات دهد. 

جهان ملکوت   خداانسان

آیدبوجود           مىخلقت   خداآدم و حواباغ عدن    الگوى ملکوت

کنعان اذریت ابراهیمابراهیم   خد
شودکنعان   ملکوت در تاریخ قوم    اسرائیل ظاهر مىموسى   خداوندقوم اسرائیل

داود   خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم 

انبیا   خداوندمؤمنین باقى هیکل و اورشلیم   ملکوت در آخرت شناسى    مانده وفادارجدید   نبوتى مکشوف 
شودمى
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لى موضوعات اص
بازگشت از تبعید 

سرخوردگى در مورد امید نبوتى 

برخى کلمات کلیدى 
آخرزمانى 
آپوکریفا 

راهى که باید پیموده شود 
19:2عیسى هیکل جدید، یوحنا - 7ù6:4هیکل خدا باید توسط روح بنا شود، زکریا 

یحیاى تعمیددهنده الیاس جدید -6ù5:4الیاسى جدید پیش قراول ظهور خداوند خواهد بود، مالکى 
.12:11-14باشد، متى مى

راهنماى مطالعه فصل بیست و یکم 

کتب عزرا (مبادا خواندن فهرست طوالنى اسامى شما را از خواندن بقیه کتاب منصرف کند) و نحمیا را -1
ن تبعیدیان بازگشت نموده هاى نبوتى مطالعه کنید. مخصوصاً به احساس سرخوردگى که در بیدر پرتو وعده

وجود داشت، توجه داشته باشید. 
) را مطالعه کنید؛ به عملکرد فرشته تفسیر کننده توجه داشته باشید. 1-6رؤیاهاى زکریا (زکریا بابهاى -2

خواستند سعى کنید درك نمایید که این رؤیاها به قومى که در انتظار احیاى قوم و هیکل بودند، چه چیزى را مى
منتقل سازند. 

ات را آنگونه که در عهد عتیق مطرح شده، بشکل خالصه بیان مقدسى عهد و تجدید حیالهیات کتاب-3
کنید. 
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فصل بیست و دوم 

خلقت جدید براى ما 

A W :این قدس را خراب کنید که در سه روز    آن را برپا خواهم نمود.«عیسى در جواب ایشان گفت «
)19:2(یوحنا 

مقدس متى، مرقس، لوقا، یوحنا.  سرزمین یهودیه، یعنى موطن اصلى قوم یهود، در سال طرح کلى تاریخ کتاب
4پیش از میالد، تحت تسلط امپراطورى روم قرار گرفت. در زمان پادشاهى اوگوستوس، عیسى، حدود سال 63

نده شناخته شده بود، راه را براى لحم چشم به جهان گشود. یحیى، که با لقب تعمیددهپیش از میالد در بیت
خدمت عیسى هموار نمود. خدمت موعظه، تعلیم و شفاى مریضان توسط عیسى با تعمید عیسى آغاز شد و سه 
سال بطول انجامید. ستیز و کشمکش شدت یابنده یهودیان با رهبران مذهبیشان در نهایت باعث شد که عیسى 

وم به مرگ شود. عیسى توسط رومیان، در خارج از اورشلیم توسط فرماندارى رومى، پنطیوس پیالطوس محک
مصلوب شد اما دو روز بعد، در موقعیتهاى گوناگون به پیروانش ظاهر گشت. عیسى پس از گذرانیدن مدت 

کوتاهى با پیروانش به آسمان صعود نمود. 

مقدس وحدت و تنوع در کتاب

دهد مقدس را به یکدیگر پیوند مىحدى که تمام اجزاى کتابخواهم تالش من براى تأکید برموضوع وانمى
مقدس وجود دارد آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد. باعث گردد که تنوع چشمگیرى که در کتاب

مقدس باعث باوجوداین، این موضوع بسیار اهمیت دارد که نگرشها و رویکردهاى متفاوت نویسندگان کتاب
مقدس، ویژگى خاصى مقدس زیر سؤال برود. نویسندگان هریک از کتب کتابکتابنگردد که وحدت حاکم بر

اند. اما همانگونه که من در فصل ششم از شخصیت خود و اثرى از طرز تفکر خود در این کتب برجاى گذاشته
القدس اشخاص مقدس همانگونه که کتابى انسانى است، کتابى الهى نیز هست. روحخاطرنشان ساختم کتاب



2

گوید که منظور نظر تعددى را مورد استفاده قرار داده است تا کتابى واحد را بوجود آورد که دقیقاً چیزى را مىم
خدا بوده است. 

مقدس کتاب» واحد«در کتابى چون کتابى که پیش روى شماست و جنبه مقدماتى دارد، ما باید برروى پیام 
متمرکز شویم. این امر بدین معنى نیست که ما تنوعى را که در ارائه پیام توسط نویسندگان بوجود آمده است، 

د که بسیارى از نویسندگان و مفسرین این نادیده بگیریم. باوجود این، بدقت به این موضوع توجه داشته باشی
سازند که تنوع بدین معناست که بین افکار نویسندگان مختلف تضاد پایه را مطرح مىفرض نادرست و بى

وجود دارد. 
همچنین در بین بسیارى از نویسندگان این تمایل وجود دارد که عهدعتیق را از عهدجدید منفک سازند. هیچ 

رد چاپ مجزاى این دو کتاب و قرار دادن فهرست مجزاى مندرجات در بین آندو، وجود دستورالهى در مو
ندارد. البته همانگونه که ما در طول کتاب خود مشاهده نمودیم تفاوتهاى مهمى بین این دو کتاب وجود دارد که 

اره بخود یادآورى کند. ما باید همومقدس توجه ما را بخود جلب مىمتأسفانه این امر بیشتر از وحدت کتاب
نماییم که بین عهدعتیق و عهدجدید بدین معنا تداوم و همبستگى وجود دارد که عهدجدید به عهدعتیق تحقق 

دهد. تمایز عمده و عدم پیوستگى آنان در این بخشد و عهدعتیق نیز در مورد مسیح عهدجدید شهادت مىمى
د بدهد و قوم خدا باید واقعیت زنده مسیح را با تمام امر نهفته است که عهدعتیق باید جاى خود را به عهدجدی

هایى که در شریعت موسى و آیینهاى پرستشى قوم اسرائیل وجود داشت، وجود بپذیرند و از تمسک به سایه
دست بکشند. 

کنند اما هریک شود. چهار انجیل همان یک موضوع واحد را بیان مىدر عهدجدید نیز تنوع دیده مى
کنند. رساالت رسوالن خاص خود را دارند و جزئیات متفاوتى از حیات و خدمت عیسى را بازگو مىتأکیدهاى 

اند که کلیساهاى گوناگون پردازند و در پاسخ به نیازهاى مشخصى نگاشته شدههر یک به مطالب مختلفى مى
اهمیت شمردن پیام محورى کمعنوان به معناى نادیده گرفتن یاوجود داشتند. اما وجود این امر در رساالت بهیچ

توان یافت که با شخصیت و کار و واحد عهدجدید یعنى عیسى مسیح نیست. در عهدجدید هیچ تعلیمى را نمى
عیسى مسیح همخوانى و تطابق نداشته باشد. 

وحدت و تنوع 
. این موضوع گرددشود که بر حول عیسى مسیح مىمقدس در مورد موضوع واحد مکاشفه دیده مىدر کتاب

شود. واحد به اَشکال مختلف و با تأکیدهاى گوناگون بیان مى
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عیسى خداى حقیقى است 

تازه را بعنوان یکى از موضوعات واحد و وحدت بیاد داشته باشید که من موضوع تجدید حیات و خلقت
ام موضوع ملکوت را مطرح نمودهکنم. در کنار این موضوع، دانم و برروى آن تأکید مىمقدس مىآفرین کتاب

اى کامل با هم قرار دارند. بنابراین خلقت نخستین، باعث که شامل خدا، قوم او و نظام خلقت است که در رابطه
در » ملکوت خدا«واژه -P{مکشوف شدن ملکوت خدا در باغ عدن گشت. سقوط با آشفته نمودن رابطه بین

چشمه آن را باید در دوران بین دو عهد جستجو نمود. من معناى این عهدعتیق بکار نرفته است و منشأ و سر
}Pام که بنیان و اساس تعلیم عهدجدید در مورد ملکوت در آن قرار دارد.  واژه را در عهدعتیق بررسى کرده

بخش، پیشرفت بسوى تجدید حیات خدا، قوم او و جهان باعث اضمحالل این پادشاهى گشت. مکاشفه نجات
دهد. ى ملکوت خدا را نشان مىیا احیا

توان اغراق کرد. من در فصل ششم خاطرنشان ساختم در مورد اهمیت مکاشفه جدید در عیسى مسیح نمى
که عیسى مسیح مکاشفه کامل و غایى خدا است. شاید خواندن مجدد این فصل در این مرحله برایتان مفید 

) زیرا عیسى 25:24-27گشتند (لوقا رك ماهیت انجیل مىباشد. شاگردان باید براساس عهدعتیق قادر به د
اى انتظارات عهدعتیق را برآورده ساخته بود. اما وى در عین حال این انتظارات را به چنان شکل غیرمنتظره

توانست پیشگویى کند که وى چگونه ملکوت را برقرار برآورده ساخته بود که هیچکس بشکل کامل نمى
سازد. مى

اى از اَشکال و تصاویر است که برخى از آنها بسیار نمادین هستند و ناسى نبوتى شامل مجموعهشآخرت
باشند که ظهور ملکوت را از زوایاى مختلف برخى از آنها به تجربه تاریخى قوم اسرائیل بسیار نزدیک مى

بود که خدا بیکباره و با کنند. باوجود این، بسیارى از یهودیان تصورشان از تحقق ملکوت خدا این بررسى مى
گردانید، رومیان و دشمنان دیگر را از شد و قوم پراکنده خود را در سرزمین موعود ساکن مىقوت ظاهر مى

نمود، اشخاص بسیارى را از العاده احیا مىکرد، اورشلیم و هیکل را با جاللى خارقسرزمین موعود اخراج مى
نمود و باالتر از همه حاکمیت ایمانان داورى مىد، بر شریران و بىگردانیهمه ملل جهان وارد ملکوت خود مى

ساخت. بدینسان اورشلیم به پرجالل ملکوت خود را توسط پادشاهى از خاندان داود در اورشلیم برقرار مى
شد که در آن همه انسانها، مخلوقات و موجودات در هماهنگى کامل با یکدیگر مرکز جهان نوین تبدیل مى

کردند. مىزندگى 
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توانیم عدم آمادگى قوم یهود را در ، ما مى6:9با توجه به این انتظارات قوم، علیرغم وجود پیشگویى اشعیا 
ظهور خدا در هیئت کودك مریم درك کنیم. ادعاهاى عیسى در مورد خدا بودنش خشم و انزجار شدید رهبران 

، 17:34-21، مراجعه کنید به حزقیال 31:25-32ى ، مت5:2-7، مرقس 63:26-65انگیخت (متى یهود را برمى
کند که خالق جهان در طبیعت انسانى شریک شد ). یوحنا به این موضوع اشاره مى29:10-31، 48:8-59یوحنا 

) تجسم (جسم شدن) خدا در قلب و 1:1-18و توسط کسانى که بسوى آنان آمده بود پذیرفته نشد (یوحنا 
Pتوسط{محور انجیل قرار دارد که خدا - P Incarnation{

سازد. آن رابطه حقیقى بین خود و انسان را از نو برقرار مى
کلیساى اولیه الوهیت عیسى را بعنوان عنصرى بنیادین از انجیل پذیرفت و ما نیز باید ضرورت تجسم را 

، 8:1، عبرانیان 13:2س ، تیط17ù16:1 ،9:2، کولسیان 5:2-7، فیلپیان 1:1-3براى نجاتمان بپذیریم (یوحنا 
). 13:22مکاشفه 

عیسى مسیح 
خداى حقیقى و خالق جهان است. 

عیسى قوم حقیقى خدا است

دهد که نه تنها الوهیت مسیح بلکه همچنین انسانیت کامل او نیز براى نجات ما ضرورى عهدجدید نشان مى
باشد، همچنین است. همانگونه که او خداى خالق، خداى آدم، خداى ابراهیم، خداى داود و خداى انبیا مى

، 3:1، رومیان 16:4- 24، لوقا 9:21ى انسان حقیقى، آدم آخر، ذریت ابراهیم، پسر داود و نبى حقیقى است (مت
). 15:1، کولسیان 16:3، غالطیان 4522:15، اول قرنتیان 19:5

باردیگر موفقیتى که سایه آن در عهدعتیق آشکار شده بود، در هنگام تحقق یافتن، براى یهودیان زمان عیسى 
دشاهان که توسط آنان نجات براى شد. همه شخصیتهاى مهم چون کاهنان و پااى غیرمنتظره محسوب مىواقعه

بسیارى در اسرائیل مهیا گشت، به کسى اشاره داشتند که اسرائیلى حقیقى بود و نماینده بسیارى بود. یهودیان 
هاى نبوتى، منتظر بازگشت جمعى کثیر از قوم به سرزمین موعود بودند. حتى برمبناى تفسیر خود از وعده

دادند. قوم آمادگى این را نداشتند که قوم حقیقى خدا را ه بزرگى را تشکیل مىمؤمنین باقى مانده وفادار نیز گرو
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توانستند ببینند آنچه را که خدا براى آدم و سپس براى دروهله نخست دروجود یک شخص ببینند. آنان نمى
گناه عیسى تحقق یافته بود. اسرائیل درنظر داشت دروجود انسانى و کامالً بى

منشأ و نیاى نوع انسان بود اما نتوانست نوع انسان را در رابطه صحیح با خدا قرار دهد. او آدم نخستین سر
وسوسه شده و با عصیان برعلیه خالق خود سقوط نمود. وى به خارج از باغ عدن فرستاده شد تا همه انسانها 

گرفت. وى سان قرار مىپس از آن خارج از باغ عدن قرار گیرند. حال آدم آخر، سرمنشأ و نیاى نوع جدید ان
وظیفه آدم را بشکل کامل متحقق نمود. وى به همان شکل وسوسه شد اما این بار در بیابان، تا با غلبه و پیروزى، 

-11قوم جدید خود را مجدداً به باغ عدن و مشارکت با خدا بازگرداند. روایات مربوط به وسوسه مسیح (متى 
در پرتو وجود آدم و قوم اسرائیل بعنوان فرزندان خدا که در وسوسه ) باید1:4-13، لوقا 12:1-13، مرقس 1:4

و تجربه شکست خوردند، درك شوند. عیسى در تعمید خود، با نوع انسان یکى گشت و تأیید الهى را مبنى بر 
نامه عیسى که لوقا آن را ثبت نموده توجه کنید که او را توسط اینکه پسر خدا است دریافت نمود. به شجره

). بار دیگر نمودار خالصه ما پیشرفت قوم 23:3- 28سازد (لوقا سلهاى قوم اسرائیل، به آدم پسر خدا مربوط مىن
ها شکست خورد) بسوى خدا را از آدم (که در برابر وسوسه شکست خورد) و قوم اسرائیل (که در برابر وسوسه

دهد. ى کامالً خشنود بود، نشان مىعیسى، تنها پسر خدا که از زمان گناه آدم به بعد، خدا تنها از و
کند (خروج پسر خدا بودن با نقش خادم بودن پیوند دارد. پسر حقیقى کسى است که پدر را خدمت مى

). تأیید عیسى در هنگام تعمیدش از سوى پدر، انعکاسى از وعده مربوط به مسیح در مزمور 6:3، عبرانیان 23:4
آزمایى باشد. نخستین وسوسه مسیح متضمن این توانمى1:42در اشعیا و رنج و اطاعت بنده خداوند7-6:2

مقدس که عیسى براى پاسخ به حمله توجه داشته باشید که قسمتى از کتاب...». اگر پسر خدا هستى «بود: 
) از تفسیر موسى بر شکست قوم اسرائیل در تجربه و آزمایش 1613:6، 3:8شیطان از آن استفاده نمود (تثنیه 

یابان برگرفته شده است. معناى سخنان عیسى بسیار روشن است. عیسى در تعمید خود اعالم نمود که آدم ب
حقیقى و اسرائیل حقیقى است. بالفاصله پس از آن، همان روحى که زمان تعمید بر او نازل شد، او را بسوى 

مین خدا، بدون تقصیر و گناه، تجربه شدن و آزمایش هدایت نمود و در نهایت وى بعنوان اسرائیل حقیقى و ا
سربلند ایستاد. 

در عهدعتیق اشخاص کلیدى که نمایانگر قوم بودند عبارت بودند از نبى، کاهن، پادشاه و فرد حکیم. با 
شود که نویسندگان متفاوت آن، شخصیت عیسى مسیح را تحقق بخشنده مطالعه عهدجدید براى ما آشکار مى

، لوقا 14:1-15کند (مرقس اعالم مىدانستند. اوالً عیسى نبى حقیقى بود که ظهور ملکوت خدا را این نقشها مى
کرد بلکه او خود کلمه بود تر از همه اینکه وى نه تنها کالم نبوتى را موعظه مى). مهم1:1-2، عبرانیان 21-16:4
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توان نقطه ). کل کار عیسى را در مکاشفه حقیقت در مورد خدا و ملکوت الهى مى6:14، 14-18، 1:1-3(یوحنا 
عتیق دانست. اوج خدمت نبوتى در عهد

ثانیاً عیسى نقش کاهن را بجا آورد. این امر بشکل غیرمستقیم در کالم خود عیسى در مورد مرگ خود بعنوان 
). در رساله عبرانیان 1511:10، یوحنا 20:22- 19، لوقا 45:10شود (مرقس قربانى و کفاره براى بسیارى، دیده مى

شود و بعنوان تداوم کهانت موجود در قوم اسرائیل، و طرح مىالهیات کاهن بودن مسیح با جزئیات بیشترى م
) در اینجا ارتباط عیسى 25:10-24:7، 10:5- 14:4، 1:3گردد (عبرانیان برتر از آن و تحقق کامل آن معرفى مى
شود زیرا مسیح در خون خود عهدى جدید و بهتر را بوجود آورد. این با موضوع عهد بروشنى نشان داده مى

دهند که عیسى هم بعنوان کاهن حقیقى و تنها قربانى کامل و پذیرفتنى براى گناه ظاهر شد. ن نشان مىمتو
باشد (اول قرنتیان گناه براى گناه مىعیب و بى) و قربانى بى7:5بنابراین وى بره حقیقى فصح (اول قرنتیان 

براى شکنندگان عهدش مقرر داشته بود ). عمل کهانتى او این بود که لعنتى را که خدا24:2، اول پطرس 21:5
). 10:3- 14، غالطیان 26:11- 28برخود گرفت (تثنیه 

ثالثاً، پادشاهى مسیح ریشه در این واقعیت دارد که وى دقیقاً از خاندان داود بوده و انتظارات نبوتى در مورد 
). رستاخیز و 3:1، رومیان 30:1-33، لوقا 29:20-31، 17:1- 20سازد (متى مسیح خاندان داود را برآورده مى

هاى عهد به اسرائیل را نشان صعود عیسى را باید بعنوان وقایعى درنظر گرفت که خداوندى او و تحقق وعده
) نه تنها اسرائیلى جدید از مرگ 4:1شود (رومیان دهند. عیسى در رستاخیز با قدرت، فرزند خدا اعالم مىمى

). تصویر 3223ù22:13- 37، 30:2- 3632شود (اعمال سرائیل نیز معرفى مىشود بلکه پادشاه ابرخیزانیده مى
پادشاهى نه تنها به پادشاه اسرائیل بلکه به حاکمیت برکل طبیعت که به آدم داده شده بود نیز اشاره دارد 

این ). معجزات عیسى به احیاى حاکمیت انسان و نیز غلبه خدا بر شیطان اشاره دارند. بنابر26:1-28(پیدایش 
دانیال است که حاکمیت قوم خدا را برقرار 7اى به پسر انسان در باب شود که اشارهعیسى پسر انسان معرفى مى

سازد. بازگشت پسر انسان در قدرت و جالل عظیم نشانه رستگارى غایى و کامل نژاد انسانى است (لوقا مى
28ù27:21 .(

بینیم. سلیمان هم پسر داود و هم فرد در شخصیت عیسى مىو باالخره اینکه ما موضوع فرد حکیم را نیز 
). حکمت یکى از 31:11حکیم و فرزانه قوم اسرائیل بود و اینک شخصى بزرگتر از سلیمان ظاهر شده بود (لوقا 

). حکمت عیسى بیشتر از حکمت کسانى بود که در 2:11، 6:9ویژگیهاى پادشاهى مسح شده داودى بود (اشعیا 
کرد و ادعا ). وى از اَشکال و قالبهاى بیانى معلمین حکمت یعنى از امثال استفاده مى46:2-52وقا هیکل بوند (ل
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). مسیح براى ما حکمت شده است و بوسیله او ما از 24:7- 29کرد که منبع حقیقى حکمت است (متى مى
). 16:2- 20:1شویم (اول قرنتیان حکمت کاذب دنیا آزاد مى

عیسى مسیح 
سان حقیقى، آدم آخر و اسرائیل حقیقى است. ان

عیسى خلقت جدید است 

کردند هیکل اورشلیم نقطه محورى سرزمین موعود بود. هیکل مکانى بود که خدا و قوم او با هم مالقات مى
گرفت. ما مشاهده کردیم که براى اینکه مشارکت بین خدا و قوم اوو مصالحه و تجدید ارتباط صورت مى

گرفت. گرایانه کاهن ضرورت داشت و خدمت وى در هیکل صورت مىوجود داشته باشد عمل میانجى
شد که مرکز جهان امیدهاى نبوتى مربوط به خلقتى تازه، همواره شامل وجود هیکلى جدید و جالل یافته مى

جسم انسانى است (یوحنا گوید که آمدن مسیح، به معناى آمدن کلمه و سکونت او در خیمه بود. یوحنا به ما مى
شود، او خود را هیکل حقیقى اى که پس از پاکسازى هیکل توسط عیسى انجام مى). بنابراین در مباحثه14:1

). اما اگر عیسى نقطه محورى خلقت نوین است، باید بشکلى این خلقت را 13:2-22کند (یوحنا معرفى مى
نجات و رستگارى بدنهاى ما، بشکلى غیرمستقیم به این تجسم بخشد. عهدجدید با پیوند دادن خلقت جدید با 

). 11:3-13، دوم پطرس 19:8- 23کند (رومیان حقیقت اشاره مى
هایى را که خدا در شود. همه آن وعدهاکنون استراتژى الهى براى نجات با وضوح بیشترى آشکار مى

یابد (اعمال رسوالن ردگان تحقق مىعهدعتیق وعده داده بود، در مسیح و خصوصاً در رستاخیز او از م
33ù32:13 پیام مسیح تصدیق این امر است که آنچه را که خدا وعده داده است در او تحقق یافته است .(

سازند که ). مطالبى که در این فصل مطرح شدند براى ما درك این موضوع را ضرورى مى20:1(دوم قرنتیان 
هاى د، زندگى، مرگ و رستاخیز عیسى تحقق یافته است. وعدهآنچه را که خدا وعده داده است توسط تول

شود. این امر به معناى خلقت مجدد ملکوت ها اضافه مىعهدعتیق به خلقت مجدد همه مخلوقات و آفریده
است که در آن خدا، قوم او و نظم مخلوق در هماهنگى کامل با هم هستند و هر یک وظیفه خود را بشکل کامل 

مسیح، » در شخصیت«بنابراین استراتژى نجات این است که خدا توسط مسیح، بواسطه کار او و آورند. بجا مى
توان خلقت مجدد همه موجودات را انسان است مى- کند. در وجود مسیح که خدا ملکوت خود را احیا مى



8

یگر بشکل مشاهده کرد. وى خداى حقیقى انسان حقیقى و نظم مخلوق حقیقى است و این هر سه در کنار یکد
) فقط به معناى این نیست که خدا در 20:1-23متى Immanu_el(در عبرى » خدا با ما«کامل وجود دارند. 

کند، بلکه همچنین بدین معنى است که خدا در شخصیت عیساى ناصرى جهان ما و در میان انسانها زندگى مى
ه است. پیام اصلى عهدجدید این است که شود، ساکن گشتکه انسانى حقیقى و نماینده همه انسانها محسوب مى

آنچه که عیسى بود، براى ما بود. خلقت جدید در او، براى ما پدیدار گشت. 
شناسى را مطرح نمودم. نمونه سایه تاریخى واقعیتى است که باید در آینده در فصل ششم من موضوع نمونه

سازم که به ملکوت نخستین که را مطرح مى» یش نمونهپ«باشد. در اینجا من واژه پدیدار شود که همانا مسیح مى
Pپیش از سقوط انسان وجود{ - P Proto type{
کند تا آینده را توصیف نماید، شناسى نبوتى که از وقایع زمانهاى گذشته استفاده مىداشت، اشاره دارد. آخرت

ودار ذیل توجه کنید). کند (براى درك بهتر موضوع به نمشناسى این تاریخ را تصدیق مىنمونه

عیسى مسیح 
بخشد. وى خلقت مجدد همه موجودات در خودش است. هیکل جدید است و نظام جدید خلقت را تجسم مى

پیونددخلقت مجدد براى ما در عیسى بوقوع مى
خالصه 

خلقت مجدد در عهدعتیق بشکل خلقت و تجدید حیات قوم خدا و نظام خلقت است. عهدجدید این 
پیوندد. وى خداى حقیقى، سازد که این امر نخست در شخصیت عیسى مسیح بوقوع مىموضوع را آشکار مى

کند. انسان حقیقى و جهان حقیقى است که خدا در او با قوم خود مالقات مى

جهان داانسانملکوت   خ
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شودخلقت   خداآدم و حواباغ عدن    الگوى ملکوت تعیین           مى

کنعان ابراهیم   خداذریت ابراهیم
شودکنعان   ملکوت در تاریخ قوم    اسرائیل آشکار مىنمونه   خداوندقوم اسرائیل

خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم 

تصدیق   خداوندمؤمنین باقى هیکل و اورشلیم   ملکوت در آخرت شناسى نمونه   مانده وفادارجدید   نبوتى 
شودآشکار مى

شودامر واقع                 عیسى مسیح ملکوت در عیسى            آشکار مى

موضوعات اصلى 
عیسى بعنوان خدا، انسان و جهان 

ه خلقت مجدد است عیسى براى ما به منزل

برخى کلمات کلیدى 
وحدت و تنوع 

تجسم 

راهى که باید پیموده شود 
خلقت مجدد همه موجودات بشکل کامل تحقق - 17:5تصدیق ما در او، دوم قرنتیان -مسیح خلقت مجدد 

.1:21-5یابد، مکاشفه مى
راهنماى مطالعه فصل بیست و دوم 

هاى عهدعتیق را در خود تحقق بخشیده است، درك این مفهوم را که عیسى همه وعدهمطمئن شوید که -1
اید. کرده
موضوع سکونت خدا در میان قومش را که در عهدعتیق بیان شده و در تجسم عیسى تحقق یافته است، -2

بررسى نمایید. 
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اند؟به چه معنا لعنتها و مجازاتهاى عهد در مسیح تحقق یافته-3
اند؟ آیا با این هایى را از عهدعتیق ذکر کنید که در نخستین ظهور مسیح تحقق نیافتهتوانید وعدهآیا مى-4

شوند؟گفته موافقید که نبوتهایى وجود دارند که فقط به بازگشت ثانوى او مربوط مى



1

فصل بیست و سوم 

یابدمىخلقت جدید نخست در ما تحقق

A W 21:2هرکه نام خداوند را بخواند نجات یابد (اعمال.(
).31:16ات نجات خواهید    یافت (اعمال به خداوند عیسى مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه

مقدس، اعمال رسوالن.    پس از آنکه عیسى به آسمان صعود نمود، شاگردان او در طرح کلى تاریخ کتاب
به معرفى عیسى نمودند. بتدریج القدس برآنان آمد و آنان شروعاورشلیم منتظر ماندند. در روز پنطیکاست روح

که ابعاد بشارتى انجیل براى مسیحیان اولیه روشنتر گشت، موعظه محلى انجیل جنبه جهانى بخود گرفت. پولس 
گذاشت، کلیساهاى بسیارى رسول پیام انجیل را به آسیاى صغیر و یونان رساند و به هر جایى که قدم مى

راطورى روم کلیسایى بوجود آمد. نمود. و در نهایت در قلب امپتأسیس مى

بخش طرح کلى عمل نجات

تا این قسمت کتاب من اشارات متعددى به رابطه موجود بین عهدعتیق و عهدجدید نمودم. همانگونه که 
عهدجدید ساختار درونى خاص خودش را دارد، عهدجدید نیز داراى ساختار درونى خاص خودش است. ما 

کند: تاریخ اسرائیل از ىمشاهده نمودیم که چگونه عهدعتیق، عهدجدید را در دو مرحله اساسى از پیش تصویر م
هاى نبوتى مربوط به ملکوتى که باید در آینده طاهر شود. عهدجدید تحقق این ابراهیم تا سلیمان و وعده

دهد که ما با دقت باید این مراحل را مورد مشاهده قرار دهیم. ها را در چند مرحله نشان مىوعده
که عهدجدید شخصیت عیسى مسیح را که در جسم در فصل قبلى من در مورد این موضوع بحث کردم 

ها داند. زندگى، مرگ، رستاخیز و صعود عیسى، طرق تحقق این وعدههاى عهدعتیق مىظاهر شد، تحقق وعده
اى کامل با پدر دارد. اما هستند. عیسى اکنون بردست راست پدر قرار دارد. وى انسانى کامل است که رابطه

و هر آنچه که هست، به جهت ما است. اگر او ما را با آنچه که متعلق به خودش هرآنچه را که وى انجام داد
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تواند نماینده و نجات دهنده ما باشد. اگر ملکوت خدا و خلقت جدید فقط در است بشکلى سهیم سازد مى
شخصیت عیسى مسیح محدود بماند، هیچ نفعى براى ما نخواهد داشت. 

کردند که با ملکوت خدا ارتباط دارند. آنان مطالب ان بود، آنان حس مىهنگامى که عیسى در میان شاگرد
توانستند مطالب بسیارى را شد، نمىکردند و درواقع تا زمانى که کل تصویر مکشوف نمىبسیارى را درك نمى

این امر درك کنند. بنابراین هنگامى که آنان شنیدند که عیسى همیشه جسماً نزد آنان نخواهد ماند، در پذیرفتن
). عیسى با گفتن این امر به آنان که این تنها طریقى است که توسط آن، 31:13-38دچار مشکل شدند (یوحنا 

توانند از برکات خدا برخوردار شوند، با این مشکل آنان برخورد نمود. این امر که عیسى آنان را ترك ایشان مى
ه نفع آنان بود. بدین شکل اگرچه حضور جسمى مسیح القدس جاى او را بگیرد، کامالً بکند و درمقابل روح

). 27ù26:15 ،7-4:14، 1:14-183-20ماند (یوحنا بود اما وى عمالً نزد آنان باقى مىدیگر نزد آنان نمى
توان علت ابهامى را که در ذهن شاگردان بوجود آمده بود، درك نمود. عهدعتیق تصویرى از ملکوت الهى مى

د که در آن حضور جسمانى پادشاه ملکوت، فقط براى مدات کوتاهى دیده شود. بدینسان عیسى ارائه نداده بو
اى از شاگردى وجود خواهد داشت دهد که دورهکند. عیسى نشان مىبعد جدیدى از مکاشفه الهى را آشکار مى

چرا این امر به این که خداوند در هیئت انسانى خود غایب خواهد بود. چرا این امر به نفع قوم خدا است  و 
)؟ 12:14، 7:16کند (یوحنا گفته که آنان اعمالى بزرگتر از اعمال مسیح خود انجام خواهند داد ارتباط پیدا مى

شود که ما دریابیم زندگى عیسى در این جهان چه نتایجى را پاسخ به این سؤاالت هنگامى آشکار مى
دربرداشت. 

ملکوت خدا 
یق آشکار شده بود، در شخصیت عیسى مسیح به واقعیت تبدیل شد. باوجود این، عیسى که سایه آن در عهدعت

فقط مدت زمان کوتاهى نزد قوم خود باقى ماند. 

شودملکوت خدا چگونه ظاهر مى

دهند. مطمئناً انجیل لوقا مطالب مشترك مقدس تشکیل مىکتب لوقا و اعمال بخشى منحصربفرد را در کتاب
اى که عیسى در جسم نزد قوم با سه انجیل دیگر دارد. اما فقط لوقا به ما در مورد تاریخ انتقال از مرحلهبسیارى 

گوید. اى که در آن وى در جسم غایب بود اما در روح حاضر بود، مطالبى را مىخود حاضر بود، به مرحله
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گوید. کتب لوقا و افتاد به ما مىاق مىآنچه را که باید اتف14-16آخرین سخنان عیسى در انجیل یوحنا بابهاى 
گویند که این سخنان چگونه عمالً بوقوع پیوستند. اعمال به ما مى

انجیل لوقا به 24اعمال رسوالن اشاره کردم، باب -همانگونه که در فصل هشتم در قسمت شهادت لوقا 
رقرارى ملکوت، با مرگ عیسى، زائل پردازد که امیدهاى آنان براى بتوصیف شرایط دو تن از شاگردان مى

گشته بود. انتظارات مربوط به ظهور ناگهانى و پرجالل ملکوت خدا بر زمین بهیچوجه تحقق نیافته بود. دشمنان 
توان در مقدسى مى). درسى را که از الهیات کتاب17:24-21ملکوت آشکارا بر ملکوت غالب شده بودند (لوقا 

شود. مسیح نخست شود، با اشاره به تفسیر صحیح انبیا آغاز مىتاد داده مىاین مورد گرفت و توسط خود اس
شد آن را اى بود که مى). مرگ وى واقعه25:24-27باید رنج بکشد و پس از آن وارد جالل خود گردد (لوقا 

، 31:8- 33قس کرد تا شاگردان را براى رویارویى با آن آماده سازد (مربینى نمود و مسیح نیز سعى مىکامالً پیش
13-9:9 ،45 -35:10.(

هنگامى که شاگردان متقاعد شدند که عیسى مجدداً زنده است، امید آنان براى برقرارى ملکوت مجدداً زنده 
شد که براى او ). رنجها و زحمات مسیح پایان یافته بودند و اکنون او باید وارد جاللى مى31:24-35شد (لوقا 

اندیشیدند که این امر بدین معناست که جالل ملکوت پیشگویى شده بزودى در مقرر شده بود. شاگردان مى
خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر «میان آنان آشکار خواهد شد. بنابراین آنان این سؤال را مطرح نمودند: 

). 6:1(اعمال » اسرائیل باز برقرار خواهى داشت؟
شود، بسیار اى درك طریقى که ملکوت خدا توسط آن ظاهر مىپاسخى را که عیسى به این سؤال داد، بر

اهمیت دارد. اوالً وى برداشت شاگردان را در مورد اینکه موضوع برقرارى ملکوت را فقط با توجه به زمان 
از شما نیست که زمانها و اوقاتى را که پدر در قدرت «توان حل نمود، رد کرد. عیسى گفت: برقرارى آن مى

). ثانیاً وى توجه آنان را به دخالت مستقیمشان درفرآیندى که منجر به 7:1(اعمال » شته است بدانیدخود نگاه دا
آید قوت خواهید یافت و شاهدان من القدس برشما مىلیکن چون روح«شود، جلب نمود: ظهور ملکوت مى

در واقع عیسى این حقیقت ).8:1(اعمال » خواهید بود در اورشلیم و تمامى یهودیه و سامره و تا اقصاى جهان
کرد که برقرارى ملکوت تحقق یافته است اما نه به طریقى که آنان انتظارش را داشتند. ملکوت توسط را بیان مى

شد. قدرت ملکوت فقط به القدس ظاهر مىموعظه انجیل (شهادت در مورد مسیح)، تحت تأثیر و عملکرد روح
گشت بلکه هر دو عامل همراه با یکدیگر این سیح نیز محدود نمىشد و به کالم مالقدس محدود نمىعمل روح

قدرت را در خود داشتند.
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بدینسان عیسى تفسیر دقیق نبوتهاى عهدعتیق را در مورد روز نجات بیان نمود. بیاد آورید که چگونه این 
واسته نشد که به جهان برود مأموریت قوم اسرائیل بود که نور ملتها باشد، با وجود این هرگز از قوم اسرائیل خ

را بیاد آورید که در 8و زکریا باب 2و ملکوت را به امتها اعالم نماید. همچنین نبوتهاى مهمى چون اشعیا باب 
گوید. اکنون عیسى، اسرائیل حقیقى و هیکل مورد آمدن امتها به اورشلیم در زمان برقرارى ملکوت سخن مى

القدس توسط موعظه انجیل، حضور او را در کل جهان عملى خواهد روحگوید که جدید، به شاگردان خود مى
ساخت. بدین طریق امتها به گرد مسیح جمع خواهند شد که جانشین اسرائیل و اورشلیم قدیم است. 

مشاهده نمود. ادعاى عیسى 17:28-20مطرح شده در متى » مأموریت بزرگ«توان در دیدگاه مشابهى را مى
ه تمامى قدرت در آسمان و زمین در دستهاى اوست، دقیقاً بدین معناست که او کسى است که در مورد اینک

سازد. شاید شاگردان انتظار داشتند که در این زمان امتها از اقصى نقاط جهان رو ملکوت خدا را برقرار مى
ل دیگر به آن شکل قبلى کند که اورشلیم و هیکبسوى اورشلیم آورند. اما عیسى درواقع این موضوع را بیان مى

اند. مسأله اساسى ملکوت دیگر عمارتى نبود که در سرزمین یهودا قرار داشت بلکه اهمیت خود را از دست داده
مسأله اصلى خود وى و حضورش بود که در همه جا حاضر بود. هنگامى که حضور او در جسم جاى خود را 

توانستند بسوى معبد گشت، امتها مىانجیل موعظه مىالقدس داد، در هرکجاى دنیا کهبه حضور او در روح
بدین » رفته همه امتها را شاگرد سازید«القدس بوجود آمده بود، بیایند. بنابراین عبارت جدیدى که توسط روح

توانستند در محدوده جغرافیایى اورشلیم بمانند و باید در حین رفتن خود به معنا بود که شاگردان دیگر نمى
به شاگردان فرمان داده شد که رفته و امتها را شاگرد بسازند. واژه -Pلف، امتها را شاگرد بسازند.{نقاط مخت

بدین علت بکار رفته است تا شاگردان را متوجه این امر سازد که امتها بسوى اورشلیم واقع در یهودیه » رفته«
}Pتواند باشد. مه جاى جهان مىنخواهند آمد، بلکه اورشلیم جدید، به هرکجا که آنان بروند و در ه

القدس کالم مسیح را بکار گیرد و اشخاص را پیرامون مسیح گرد آورد، هیکل جدید در آنجا هرکجا که روح
اى دادند چون خدمت آنها جنبهقرار دارد. شاگردان بدین معنى اعمالى بزرگتر از اعمال عیسى باید انجام مى

توانستند او را توسط روحش بشناسند و با او بطریقى نمود آنان نمىنمىجهانى داشت. اگر عیسى آنان را ترك
جدید متحد شوند. 

ملکوت 
شود. القدس در مورد کالم مسیح ظاهر مىتوسط موعظه شاگردان و عملکرد روح

خلقت جدید در ما 
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بنابراین اعمال رسوالن انتقال از شرایط توصیف شده در اناجیل به شرایط توصیف شده در رساالت را نشان 
آورد و با آنان در مورد امور ملکوت دهد. از یکسو عیسى در جسم حضور دارد. وى آنان را گرد خود مىمى

پیوندد. گفته در حضور آنان بوقوع مىگوید. هنگامى که وى همراه آنان است وقایع مربوط به اناجیلسخن مى
واژه - P).{14:1، مرقس 18:3کنند (لوقا شود که هم یحیاى تعمیددهنده و هم عیسى انجیل را موعظه مىمى

باشد. با توجه به یعنى انجیل مى» موعظه خبرخوش«اغلب به معناى Euangelizesthaiیونانى 
باشد ما باید تصدیق کنیم که خبرخوش خبرى جدى مىBasarمعادل این واژه در عهدعتیق که واژه عبرى 

}Pدر مورد ملکوت است. امکان ندارد که ملکوت خدا را بدون اشاره به داورى الهى موعظه نمود.  
باوجود این آنان در این مرحله خبرخوش را بشکل کامل اعالم نکرده بودند زیرا هنوز بشکل کامل آشکار 

که مرگ، رستاخیز و صعود مسیح بوقوع پیوست، انجیل بشکل کامل آشکار گشت. نشده بود و تنها هنگامى 
القدس را داشتند، شاگردان بدون شک به عیسى ایمان داشتند. همانگونه که ایمانداران عهدعتیق روح

کردند: ت مىالقدس را دریافگوید که شاگردان باید بعداً روحالقدس را داشتند. یوحنا به ما مىشاگردان نیز روح
). اگرچه در 39:7(یوحنا » القدس هنوز عطا نشده بود چون که عیسى تابحال جالل نیافته بودزیرا که روح«

) اما شاگردان 22:20(یوحنا » القدس را بیابیدروح«روزى که مسیح از مردگان برخاست به شاگردان خود گفت: 
39:7مکتوب در باب دوم اعمال رسوالن و نیز یوحنا القدس را نیافتند. با توجه به روایت در این روز روح

القدس به شخصیت و عمل مسیح مرتبط است. القدس را درك کنیم. داده شدن روحتوانیم نحوه نزول روحمى
القدس را داشت شاگردان نیز بهمین شکل قبل از همانگونه که عیسى بدون تردید قبل از تعمید خود روح

القدس با توجه به مأموریت او بعنوان شتند. در هنگام تعمید عیسى، روحالقدس را داپنطیکاست روح
اى که از عیسى در دهنده، بروى نازل شد. شاگردان نیز، اگر واقعاً مؤمنینى یهودى بودند، با توجه به سایهنجات

در جسم القدس را داشتند. ایمان آنان بعنوان شاگردان عیسى، به استادشان کهعهدعتیق وجود داشت، روح
القدس براساس القدس داده شده بود. در روز پنطیکاست، روحهمراه آنان بود، عطایى الهى بود که از سوى روح

توانست تحقق پیدا کند که مسیح جالل یافته کشف کامل مسیح برآنان نازل شد. این امر فقط در صورتى مى
).39:7باشد (یوحنا 

اى نوین بفرد براى شاگردان بود زیرا نقطه عطفى براى انتقال به مرحلهاى منحصربنابراین پنطیکاست تجربه
اى نداشته بود. از این زمان به بعد دیگر گشت. تا پیش از تجربه رسوالن هیچکس چنین تجربهمحسوب مى

هیچکس عیسى را رودررو در جسم نشناخته است و پس از آن شناخت او توسط کالم موعظه شده او و 
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اى برخوردار شدن از شود. بنابراین از زمان رسوالن به بعد دیگر هیچکس تجربه دو مرحلهروحش ممکن مى
القدس را همچون رسوالن نداشته است. روح

ایم که در مورد تجربه پنطیکاست چه چیزى تکرارناپذیر است، اینک در موقعیت بهترى هنگامى که ما دریافته
شود، درك کنیم. عاملى که باعث تغییر و ایمان ى تجربه مسیحى محسوب مىقرار داریم تا آنچه را که قاعده اصل

قاعده اصلى براى همه 28:2شود. اعمال القدس موعظه مىشود انجیلى است که تحت قدرت روحآوردن ما مى
د، آورنایمانان، چه یهودى چه غیریهودى که انجیل را شنیده و به آن ایمان مىکند. بىمسیحیان را بیان مى

القدس است که یحیاى کنند. این تجربه همان تعمید به روحالقدس را دریافت مىآمرزش گناهان و عطاى روح
پیوندد. ) که در زمان ایمان آوردن بوقوع مى16:3کند (لوقا تعمیددهنده به آن اشاره مى

القدس روح
همواره در ارتباط با عمل نجات حضور دارد و در روز پنطیکاست در ارتباط با عمل پایان یافته مسیح بخشیده 

شود. مى

القدس مقدسى روحالهیات کتاب

مقدسى مربوط به کتاب اعمال رسوالن، در کنار وقایعى که قبل از آن بوقوع پیوستند، براى درك الهیات کتاب
القدس در خلقت جهان است. میت بسیارى دارد. طرح کلى این الهیات شامل بررسى جایگاه روحالقدس اهروح

شود تا نژاد انسانى تأثیر روح خدا قرار دارد، اما گناه باعث مىنژاد انسانى که بصورت خدا خلق شده است تحت
توانیم بگوییم بنابراین ما مىکند.از این اعمال نیکو محروم شود تا اینکه فیض خدا در نجات شروع به عمل مى

القدس هستند درحالى که گناهکاران عصیانگر اشخاص فاقد روح هستند. که قوم خدا قوم روح
القدس شد، به همین شکل نیز عمل روحهمانگونه که نجات بشکل پیشرونده در قوم اسرائیل آشکار مى

القدس در وهله زمان ابراهیم تا سلیمان، عمل روحشود. درتاریخ قوم اسرائیل ازبشکلى پیشرونده آشکار مى
اى در نجات خدا داشتند و کالم نخست در بخشیده شدن آن به گروهى خاص از اشخاص که نقشى واسطه

توانند شد. در این دوران اشاراتى در مورد اینکه همه اعضاى قوم خدا مىکردند، دیده مىنبوتى را بیان مى
شود. یده مىالقدس باشند، دصاحب روح
دهنده خدا و در زندگى القدس در وهله نخست در ارتباط با اعمال نجاتشناسى نبوتى روحدر آخرت

کشیده، نبى حقیقى و پادشاه مسح شده، همگى شود. خادم رنجانسانهایى که در این اعمال نقشى داشتند دیده مى
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بخش شود. همچنین روح خدا قدرت حیاتازل مىالقدس بشکلى قدرتمندانه برآنان ناشخاصى هستند که روح
در زندگى همه اعضاى قوم خدا است تا آنان را در عهد حقیقى خدا سهیم بسازد. یکى از ویژگیهاى دوران 

).29ù28:2شود (یوئیل القدس بشکل کامل به همه اعضاى قوم خدا داده مىنوین این است که روح
توان دید. این امر نخست در وجود عیساى ناصرى شناسانه را مىآخرتتنها در عهدجدید تحقق حقیقى امید 

القدس، اسرائیل تازه، نبى مسح شده، کاهن و پادشاه است. درحالى که عیسى شود که انسان پر از روحدیده مى
القدس تأکید شود، در ارتباط با خود عیسى، برروى روحبعنوان خلقت جدید براى ما نقطه محورى محسوب مى

شود.مى
شود صعود عیسى و پنطیکاست ویژگى شروع دوران انتقال است. عیسى همواره نقطه محورى محسوب مى

(حیات، مرگ و رستاخیز او)، اما انسانهاى بسیارى به او پیوند یافته و در رابطه او با خدا و ملکوت سهیم 
شوند. در این تجربه یمان وارد ملکوت مىشود، انسانها توسط توبه و اشوند. هنگامى که انجیل موعظه مىمى

تغییر و ایمان آوردن، تجدید حیاتى که در مسیح براى ما درنظر گرفته شده است، به واقعیتى رشد یابنده در ما 
شود.تبدیل مى

القدس الهیات روح
تاریخ قوم شناسى نبوتى در القدس به شخصیتهاى دخیل در امر نجات الهى و موضوع آخرتدر بخشش روح

شود. در روز پنطیکاست، قوم مسیح در روح او سهیم اسرائیل و باالخره در بخشیده شدن آن به مسیح دیده مى
شوند. مى

شود خلقت مجدد در قوم خدا آغاز مى
خالصه 



8

عیت تبدیل خلقت مجدد که نخست در شخصیت عیسى مسیح بوقوع پیوست، در زندگى قوم خدا به واق
شود. در روز پنطیکاست وى براى نخستین بار نازل شد القدس جایگزین حضور جسمى عیسى مىشود. روحمى

تا خلقت مجدد را که بشکل کامل در مسیح مکشوف شده است، در ایمانداران تحقق بخشد. 

جهان ملکوت   خداانسان

شودپیش نمونه   خداآدم و حواباغ عدن    الگوى ملکوت تعیین           مى

کنعان ابراهیم   خداذریت ابراهیم
بعنوان

شودکنعان   ملکوت در تاریخ قوم    اسرائیل آشکار مىنمونه   خداوندقوم اسرائیل
خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم 

تصدیق   خداوندمؤمنین باقى هیکل و اورشلیم   ملکوت در آخرت شناسى نمونه   مانده وفادارجدید   نبوتى 
شودآشکار مى

شودامر واقع                 عیسى مسیح ملکوت در عیسى            آشکار مى

هیکل جدیدپدر،پسرایمانداران
القدسو روح

موضوعات اصلى 
کند یسى مجدداً معناى ملکوت را تفسیر مىع

القدس انتقال به دوران روح

برخى کلمات کلیدى 
تعمید 

ایمان آوردن 
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راهى که باید پیموده شود
سازد. آنچه که یکى هست، عیسى براى بسیارى آمد. یک شخص توسط روح بسیارى را با خود متحد مى

بسیارى نیز چنین هستند. 
ى مطالعه فصل بیست و سومراهنما

، 34:10- 43، 8:4-12، 12:3-26، 14:2-40هاى پطرس و پولس را در اعمال مطالعه کنید (اعمال موعظه-1
سازند. در ). به این موضوع توجه کنید که چگونه این آیات عهدعتیق را به خدمت عیسى مربوط مى41-16:13

از رسوالن بیاموزید؟توانید مورد تفسیر عهدعتیق، چه چیزى مى
مطالعه کنید. به ساختار گفتار او و موضوعات تکرار شونده در آن 2:7-53سخنان استیفان را در اعمال -2

شوند؟ موضوع اصلى اتهامات به او وارد مى44-50توجه کنید. چگونه پس از اشاره به خیمه و هیکل در آیات 
سخنان او چیست؟

اى براى همه مسیحیان در همه زمانها دانست و کدام توان قاعدهکدام ابعاد از وقایع اعمال رسوالن را مى-3
ابعاد آن فقط مخصوص مسیحیان آن دوران است؟
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فصل بیست و چهارم

حاضرخلقت جدید در ما در زمان

A W پس چون با مسیح برخیزانیده شدید آنچه را که در باال است بطلبید در    آنجایى که مسیح است
در آنچه باال است    تفکر کنید نه در آنچه برزمین است. زیرا که مردید و زندگى بدست راست خدا نشسته.

شما با    مسیح در خدا مخفى است. چون مسیح که زندگى ما است طاهر شود    آنگاه شما هم با وى در جالل 
).1:3-4ظاهر خواهید شد (کولسیان 

ها پرست شد، با فلسفهامى که انجیل وارد جوامع بتمقدس، رساالت عهدجدید.    هنگطرح کلى تاریخ کتاب
خواندند. رساالت آزمایى مىو عقاید و باورهاى غیرمسیحى بسیارى روبرو گشت که پیام رسوالن را به توان

پرستانه براى قوم در عهدعتیق وجود دهند همان فشارى که در مورد پذیرش نظریات بتعهدجدید نشان مى
کرد در اى که تعلیم مسیحیت را تهدید مىشدند. خطر واقعىهدیدى دائمى محسوب مىداشت، براى کلیساها ت

وهله نخست نه حمله مستقیم به آن بلکه تحریف و تبدیل تدریجى و نامحسوس اعتقادات مسیحى بود. از میان 
مسیحى شده که توان به یهودیان کسانى که چنین تهدیداتى را برعلیه اعتقادات مسیحى بوجود آورده بودند، مى

کردند. گنوستیکها گرا بودند اشاره کرد. این گروه نگاهدارى احکام شریعت را به پیام انجیل اضافه مىشریعت
نیز عناصرى از فلسفه و مذهب یونان را به باورهاى مسیحى اضافه کرده بودند. 

استراتژى خدا براى نجات 

باید » اید؟آیا شما نجات یافته«شاید گاهى به شما تعلیم داده شود که پاسخ یک مسیحى به این سؤال که 
یابم و نجات خواهم ام، نجات مىبله، من نجات یافته«زمان به گذشته، زمان حال و آینده اشاره داشته باشد. 

دهد. اشاره به زمان گذشته، عمل کامل و تمام شود، نشان مىاین عبارات طریقى را که نجات تجربه مى» یافت.
دهد که نشان مى» در ما«القدس را دهد. اشاره به زمان حال، عمل پیوسته روحشده مسیح را براى ما نشان مى
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سازد. اشاره به زمان آینده، گیرد و ما را هرچه بیشتر به شباهت مسیح متبدل مىانجیل را در زندگى ما بکار مى
گیرد با آنچه که به جهت ما دهد یعنى به زمانى که هرآنچه که در ما صورت مىت را نشان مىکامل شدن نجا

، »شمردگىعادل«هاى شوند. واژهشود و همه موجودات و مخلوقات تازه مىوجود دارد هماهنگ و همخوان مى
}P-P Justification{هایى هستند که به این سه جنبهواژه» جالل یافتن«و » تقدیس«
}P - P Sanctification{
}P - P Glorification{

نجات ما اشاره دارند.
ها و دهد که نقشه نجات دهنده خدا این است که روابطى درست بین همه پدیدهبنابراین، عهدجدید نشان مى

در شخصیت گیرد این است که مخلوقات بوجود آید. استراتژى یا طریقى که وى براى تحقق این هدف بکار مى
بخش خود، این کار را به انجام برساند. سپس او قوم خودش را توسط ایمان به مسیح متحد مسیح و عمل نجات

سازد. براساس آنچه که قوم او بخاطر متحد بودن با سازد و آنان را در کمالى که در مسیح است سهیم مىمى
را براى احیاى روابط حقیقى در آنان و در شوند، خدا توسط روح خود و انجیل، عمل خود مسیح محسوب مى

رسد. گردد، کل خلقت به کمال مىکند و باالخره، هنگامى که مسیح با جالل بازمىکل جامعه ایمانداران آغاز مى

نجات یا خلقت مجدد 
ّ   گذشته

آنچه که بشکل کامل در مسیح براى ما بوقوع پیوسته است.

شمردگى ما نزد خدا یا عادلاساس پذیرفته شدن

اند.هاى عهدعتیق براى ما در مسیح تحقق یافتههمه وعده
حال

آنچه که در ما بوقوع پیوسته است اما هنوز کامل نشده است.

نتیجه پذیرفته شدن ما نزد خدا یا تقدیس 
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یابند.هاى عهدعتیق در ما و در جمع ما تحقق مىهمه وعده
آینده

پیوندد.آنچه که در ما و در کل خلقت بوقوع مى

نتیجه غایى پذیرفته شدن ما نزد خدا یا جالل یافتن.

یابند.هاى عهدعتیق در ما و کل خلقت تحقق مىهمه وعده

اتحاد با مسیح 

مقدسى این است که روابطى را که میان مراحل مختلف مکاشفه یکى از وظایف اصلى الهیات کتاب
بخش وجود دارد نشان بدهد. یکى از قلمروهایى که ابهام و سردرگمى بسیارى را در تفکر بسیارى از نجات

منعکس نموده است، این مسیحیان بوجود آورده است و تاریخ کلیسا نیز همواره وجود این ابهام را در خود 
است که چه ارتباطى بین کار مسیح براى ما و کار او در ما توسط روحش وجود دارد. بعبارت دیگر چگونه 

یابد؟ برخى از شمردگى با تقدیس ارتباط مىیابد یا اینکه چگونه عادلانجیل با زندگى مسیحى ارتباط مى
کردند چه ارتباطى بین ودى این بود که دقیقاً درك نمىدهند که مشکل مسیحیان یهرساالت عهدجدید نشان مى

انجیل و شریعت وجود دارد. براى ما نیز ممکن است این مشکل بشکل عدم درك کامل رابطه بین فیض و 
اعمال نیکو دیده شود. 

و شویمسازند که ما با ایمان آوردن به انجیل، دچار تغییر و دگرگونى مىبرخى این نگرش را مطرح مى
شود؟ بررسى نگارشات عهدجدید نشان یابیم. اما انجیل در رشد و تقدس مسیحى چگونه نمایان مىنجات مى

آید. مسائل و مشکالتى که در آید بلکه توسط آن و همراه با آن بوجود مىدهد که رشد از انجیل بوجود نمىمى
اند. در مورد ابعاد مختلف زندگى ناشى شدهشود، از ناتوانى در بکارگیرى انجیل رساالت به آنها پرداخته مى

براى حل این مشکالت باید انجیل را در جایگاه و مقام واقعى آن یعنى در مرکز تفکر و عمل خود قرار بدهیم. 
در نگارشات مختلف عهدجدید آنچه که خدا توسط مسیح براى ما انجام داده است و آنچه که او در ما انجام 

لف تشریح شده است. انجیل یوحنا برروى ایمان به مسیح و داشتن حیات ابدى در او، دهد به طرق مختمى
). پطرس در مورد آمدن نزد مسیح بعنوان سنگهاى زنده و جزئى از هیکل جدید 31:20کند (یوحنا تأکید مى
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). پولس به طرق خاص خودش4:2-10گوید (اول پطرس شدن و نیز بخشى از اسرائیل جدید بودن سخن مى
پردازد و برروى اتحاد ما با مسیح تأکید دارد. به بررسى این رابطه مى

که پولس آنها را براى تشریح رابطه ایمانداران با مسیح بکار » با مسیح«و » در مسیح«بکارگیرى اصطالحات 
ند که گیرد، نیاز به بررسى دقیق دارد. مفاهیم و اصطالحات فوق از روشنترین اظهارات عهدجدید هستمى
داند، اصالح کنند. البته پیروى توانند این نگرش نادرست را که جوهر مسیحیت را پیروى از احکام عیسى مىمى

از تعالیم عیسى و تقلید از شخصیت او از موضوعات مهمى است که باید به آن توجه نمود. اما بسیارى از 
(متى » قانون طالیى«عیسى همچون بجا آوردن اشخاص تأکید اصلى را به همین جنبه بجا آوردن تعلیم اخالقى 

توانیم شود که ما توسط اعمال نیکویمان مىگیرى این باور رایج مىگذارند. این برداشت منجر به شکل) مى12:7
به آسمان برویم. 

د. ایستدانند بشدت مىپولس در برابر همه گرایشاتى که اعمال نیکو را اساس پذیرفته شدن ما نزد خدا مى
تعلیم او در مورد عادل شمرده شدن توسط ایمان به جوهره انجیل اشاره دارد. آنچه را که خدا براى ما در 

-21:3زندگى، مرگ و رستاخیز عیسى مسیح انجام داده است، تنها اساس پذیرفته شدن ما نزد او است (رومیان 
ا، ما نجات و پذیرفته شدن نزد خدا را ). با ایمان به شخصیت و کار مسیح براى م14:3-29، غالطیان 25:4

کنیم. این عادل شمردگى توسط فیض و براساس ایمان، سؤاالتى را در زندگى بعنوان عطایى مجانى دریافت مى
سازد. برداشت برخى از اشخاص در مورد عادل شمرده شدن توسط مستمر گناهکار عادل شمرده شده مطرح مى

اشان را تغییر دهند و ضرورتى ندارد که از اصول و احکام نان نحوه زندگىایمان این است که نیازى نیست که آ
خاصى پیروى کنند. 

شمردگى و آمرزش گناهان بخشى از فرآیندى است که ما توسط آن به پولس با اشاره به این امر که عادل
عیسى مسیح پیوند و اتحاد دهد. ما توسط ایمان باگردیم، به این برداشت نادرست پاسخ مىملکوت خدا باز مى

القدس بدین علت در ما سکونت شود. روحالقدس عمیق و مستحکم مىیابیم. این اتحاد توسط حضور روحمى
شود تا دارد چون اتحاد مبتنى بر ایمان ما را با مسیح حفظ کند. این اتحاد که تعمید نمایانگر آن است، باعث مى

ندد. این امر بدین معنا است که خدا آنچه را که در زندگى، مرگ و انگیزى در ما بوقوع بپیواتفاق حیرت
داند. بنابراین گذارد و ما را نیز در این وقایع سهیم مىرستاخیز مسیح بوقوع پیوسته است به حساب ما مى

رد شود و بدینسان هرآنچه که به او بعنوان فرزند حقیقى خدا تعلق داشایستگیها و کمال مسیح به ما مربوط مى
ایم، تعلق دارد. قرار گرفته» در او«به ما که 
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شود. ما این خویشتن دیگر خود را توسط ایمان ما تبدیل مى» من دیگر«بنابراین مسیح به هویت دیگر ما، به 
).7:5(دوم قرنتیان » کنیم نه به دیداربه ایمان رفتار مى«شویم زیرا شناسیم و توسط ایمان از آن برخوردار مىمى

)، 2012:2، کولسیان 20ù19:2، غالطیان 3:6-11ایم (رومیان ایم و با او مدفون شدهدر نتیجه ما با مسیح مرده
) و با او 5:2، افسسیان 22:15، اول قرنتیان 115ù4:6ایم (رومیان و نیز با او برخیزانیده شده و رستاخیز کرده

). 17:5ما خلقت جدیدى هستیم (دوم قرنتیان ). در مسیح6:2ایم (افسسیان بدست راست پدر صعود نموده
هیچیک از این موارد براى ما اهدافى نیستند که باید به آنها دست یابیم زیرا بشکل کامل از پیش براى ما مهیا 

گشته و آماده هستند. 
در اى که واسطه نجات از سوى پولس، معادل مفهوم نماینده» با مسیح«و » در مسیح«کاربرد اصطالحات 

کاهن یا پادشاه که » در«هستند که مؤمنین اسرائیلى » در مسیح«باشد. ایمانداران به همان معنا عهدعتیق است، مى
نماینده آنان بود، قرار داشتند. یکى از ارکان اصلى الهیات پولس در مورد اتحاد ما با مسیح، از بین بردن این 

بندوبار و اى بىدهد تا زندگىان، به ایمانداران اجازه مىشمردگى تنها توسط ایمبرداشت نادرست است که عادل
توان تصور کرد که فردى با ماندگارترین و فناناپذیرترین واقعیت از میان همه غیراخالقى داشته باشند. نمى

اى زندگى کند که گویا این اى باشد و آنگاه بگونهواقعیتها پیوند و اتحاد داشته باشد و در مسیح خلقت تازه
القدس است که واقعیت وجود مسیح را در اى بیش نیست. از آنجایى که این روحپیوند و اتحاد، توهم و افسانه

-25توان زندگى در روح نیز دانست (رومیان سازد، زندگى در مسیح را مىزندگى ما به حقیقتى زنده تبدیل مى
. )17ù16:3، و نیز مراجعه کنید به کولسیان 18:5- 20، افسسیان 1:8

ایمانداران 
اند که خدا هرآنچه را که به مسیح بعنوان انسانى کامل متعلق است، توسط ایمان بشکلى با مسیح پیوند یافته

داند. متعلق به آنان مى

ناپذیر جنگ اجتناب

کنیم و از آنجایى که احتمال این امر زیاد است که به امور و مشکالت زندگى شخصیمان بیش از حد توجه
تر به مسائل بنگریم. انبیاى عهدعتیق تر و کلىدر آنها غرق شویم، پس بیایید کمى بخود بیاییم و با نگرشى جامع

کردند که در آن ملکوت پرجالل بشکل کامل مکشوف شده و قوم خدا در در مورد روز نجاتى پیشگویى مى
ملکوت و یا مدت زمانى که براى تحقق آن الزم شوند. در مورد طریق ظهور ایننهایت نجات یافته و کامل مى
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خورد. در مورد تحقق جالل غایى و نهایى اشاراتى کلى است، در سخنان انبیا مطالب چندان روشنى بچشم نمى
دهد این واقعه در یک لحظه بوقوع خواهد پیوست. اشاراتى نیز در مورد اینکه این وجود دارد که نشان مى

ل خواهد داشت و همگان آن را مشاهده خواهند کرد، وجود دارد. عهدجدید نشان اى جهان شموملکوت جنبه
شود، سپس توسط گسترش و انتشار انجیل در جهان دهد که ملکوت نخست در شخص عیسى ظاهر مىمى

گردد و در نهایت گسترش انجیل، شکلى جهان شمول یافته و همه آن را مشاهده خواهند کرد. ظاهر مى
، 2:12بین نخستین و دومین ظهور مسیح، مسیحیان باید برعلیه نظم کهن و خداستیز جهان (رومیان در دوران

) مبارزه کنند. جنگ و مبارزه تنها در 9ù8:5) و شیطان (اول پطرس 17:5)، جسم (غالطیان 27:1یعقوب 
اشند. ما در این جنگ تواند وجود داشته باشد که دو قلمرو و ساحت مخالف با یکدیگر در رقابت بشرایطى مى

و مبارزه هستیم مگر اینکه رویارویى ما با جهان و جسم شیطان پایان یابد که این امر فقط در دو صورت ممکن 
کنیم که دو دوران و اى زندگى مىاست: یا بمیریم یا اینکه مسیح مجدداً به جهان بازگردد. بنابراین ما در مرحله

نگامى که خلقت مجدد یا دوران جدید بشکل کامل در عیسى مسیح ظاهر قلمرو همزمان با هم وجود دارند. ه
شد، دوران و جهان کهن و اسیر اضمحالل و فساد به حیات خود ادامه داد. این دوران و جهان حتى زمانى که 

دهد. تنها در زمان ظهور ثانوى پیوندد، به هستى خود ادامه مىخلقت مجدد در قوم خدا در کل جهان بوقوع مى
شود. ما به جهان جدید تعلق داریم زیرا توسط ایمان، مسیح جهان کهن با آنچه که متعلق به آن است نابود مى

ایم که جهان جدید در او تحقق یافته است. بنابراین ایم و با مسیح پیوند یافتهکامالً از سوى خدا پذیرفته شده
شویم. در عین حال ما این جنبه را نیز ب مىباید بپذیریم که ما در نظر خدا اشخاصى عادل و صالح محسو

مدنظر داریم که هنوز اشخاصى گناهکار هستیم. هنگامى که وجود همزمان و متداخل دو جهان و دوران را درك 
یابیم. کنیم، ماهیت نبردى را که در درون و پیرامون ما در جریان است درمى

مجدد و تجدید حیات به درون قلمروى فساد و هنگامى که مسیح براى نخستین بار ظاهر شد، خلقت
اضمحالل وارد شد. اما این خلقت مجدد فقط در وجود مسیح مجسم بوقوع پیوسته بود. اکنون که مسیح در 

پیوندد که روح او انجیل را در وجود انسانها در سرتاسر جسم غایب است، خلقت مجدد هنگامى بوقوع مى
القدس در وجود ما ى و انفرادى، تجدید حیات در مسیح، توسط روحسازد. در سطحى شخصجهان آشکار مى

یابد که تفکر و رفتار خود را هرچه بیشتر با آنچه که در گردد و این امر هنگامى در وجود ما تحقق مىعملى مى
ا را سازیم. از آنجایى که این فرآیند، ذهن و رفتار و ابعاد مختلف وجود ممسیح وجود دارد، بیشتر مشابه مى

کند که به شباهت مسیح دربیاییم. چون ما با مسیح شود، عهد جدید پیوسته بر روى این امر تأکید مىشامل مى
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مردیم، واکنش صحیح در حیات جدید این است که آنچه را که به طبیعت دنیوى و گناهکار ما تعلق دارد، 
).3:3-5مقتول سازیم (کولسیان 

کند تا به مسیح و شبیه شدن به او که تعالیم عهدجدید ما را دعوت مىباید به این موضوع توجه داشت
توجه داشته باشیم و نه به شریعت موسى. باعث تعجب است که در تعالیم عهدجدید ده فرمان بعنوان مالك و 

انگیز است که در مورد آن دیدگاههاى متعددى شود. این امر موضوعى بحثمعیار رفتار مسیحى معرفى نمى
د دارد. شاید تشخیص تمایز بین حاکمیت مبتنى برقانون خدا در ملکوت و او قانون و شریعت سینا ما را وجو

در درك این مشکل یارى نماید. قوانین و شریعت سینا تجلى قانون ملکوت الهى براى آن دوره زمانى خاص و 
اص از قانون ملکوت الهى اى مناسب آن زمان بود. از زمان ظهور مسیح ما دیگر تحت آن تجلى خمکاشفه

توانیم ). ما در پرتو نور مسیح مى21:3-25، غالطیان 14:6نیستیم زیرا مسیح مکاشفه کامل آن است (رومیان 
ببینیم که برخى از ابعاد شریعت سینا کماکان معتبر است، اما ما در کل از شریعت سینا آزاد هستیم. 

وجود همزمان دو جهان 
شود.که هستى مسیحیان با جنگ بین این دو جهان و قلمرو مشخص مىبه معناى این است

خلقت مجدد ایمانداران 

در مورد رابطه ایمان و آغاز تولد تازه و خلقت مجدد، بین مسیحیان مباحث بسیارى مطرح است. این 
پیوندد. عهدجدید با طرح بوقوع مى» چه زمانى«شوند که تجدید حیات مباحث غالباً در این چارچوب مطرح مى

این مسأله احتماالً باید به همان طریقى که پردازد و به مسأله تقدم و تأخر ایمان در این مورد، به این مسأله نمى
). در این مورد 6:1-8عیسى به سؤال شاگردان در مورد زمان برقرارى ملکوت پاسخ گفت، پاسخ داد (اعمال 

القدس است که باید بگوییم که چه خود فرد از فرآیند ایمان آوردن آگاه باشد خواه نباشد، بدون شک تنها روح
رانى ارادى حقیقت از سوى انسان غالب شود و ایمان را در انسان بوجود آورد. پستواند برسرکوب و وامى

بنابراین صحیح نیست که بگوییم چون من به اختیار خود ایمان آوردم خدا به من عطاى حیات جدید را بخشید. 
القدس کامالً ه روحاما در ضمن توجه به قدرت مطلقِ خدا در نجاتمان، نباید به این باور نادرست معتقد باشیم ک

کند. بیاد داشته باشید که تجدید حیات و خلقت مجدد در مسیح بنیان تجدید مستقل از موعظه انجیل عمل مى
حیات و خلقت مجدد در ما است.
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کنیم با دو موضوع مهم هنگامى که ما آیات مختلف مربوط به تجدید حیات را در عهدجدید بررسى مى
باشند و موضوع مهم دیگر عنصر موضوع واقعیات تاریخى عینى در مورد عیسى مىشویم. نخستینروبرو مى

تواند تولد تازه ذهنى در ایمان ما است. هنگامى که نیقودیموس دوبار از عیسى پرسید که چگونه یک فرد مى
ایمان به القدس و پاسخ دوم به واکنش) پاسخ نخست عیسى به عملکرد قدرتمندانه روح94:3بیابد (یوحنإ؛ئئ  

ایم و گوید که ما بواسطه رستاخیز مسیح از نو مولود شده). پطرس مى10-15، 5:3-8انجیل اشاره داشت (یوحنا 
). به ضرورت وجود انجیل 233:1ایم (اول پطرس نیز توسط انجیلى که به ما موعظه شده است تولد تازه یافته

) نیز اشاره شده است. 18:1) و یعقوب (2:3براى تولد تازه توسط پولس (غالطیان 
پس اگر «وجود دارد، حالتى تعمدى دارد: 17:5احتماالً ابهامى که در جمالت مشهور پولس در دوم قرنتیان 

در این آیه » اى ایست. چیزهاى کهنه درگذشت. اینک همه چیز تازه شده است.کسى در مسیح باشد خلقت تازه
گیرد؟ برخالف آنچه به انسان اشاره دارد یا کل مخلوقات را دربرمىعبارات چیزهاى کهنه و همه چیز آیا فقط

در این آیه برروى » اگر عیسى در کسى باشد.«گوید: شود توجه داشته باشید که پولس نمىکه معموالً تفسیر مى
و بودن را به تنهایى» در مسیح«شود. اما پولس حقیقت عینى خلقت جدیدى که در مسیح وجود دارد تأکید مى
کند. دلیل اشاره به این امر که ایمانداران با خلقت جدید در جدا از نتیجه و پیامد ذهنى و درونى آن ذکر نمى

اند این است که ما باید از آنچه که اینک در درون ما درحال بوجود آمدن است، آگاه باشیم. مسیح پیوند یافته
-7دهد (تیطس یت تغییر زندگى اشخاص نشان مىحیات تازه و خلقت مجدد ثمرات و نتایج خود را در واقع

1:3 .(
از آنجایى که تجدید حیات درونى یا تولد تازه نتیجه و پیامد انجیل است، اعالم ضرورت تولد تازه، بخودى 

نیست. و آموزه بسیار مهم تجدید » شما باید تولد تازه بیابید«خود به معناى اعالم انجیل نیست. معناى انجیل 
باشد. این آموزه در وهله نخست براى ایمانان نمىشخاص در عهدجدید پیام اصلى یک مبشر به بىحیات ا

تواند زندگى اى عمیق است که مىایمانداران است تا آنان بتوانند درك کنند که ایمان به عیسى مسیح پدیده
انسان را کامالً دگرگون سازد. 

تجدید حیات 
شود که در او جهان جدید و دوران نوین تجسم یافته است. هنگامى که انسانها با مسیح پیوند در مسیح آغاز مى

پیوندد. یابند، تجدید حیات در آنان بوقوع مىمى

یابدتجدید حیات در قوم خدا رشد یافته و تعمیق مى



9

خالصه 
وند، یعنى تجدید حیاتى که براى ما در مسیح است، تبدیل شآنچه را که ایمانداران توسط ایمان صاحب مى

گیرد. تجدید حیات فردى ایماندار ثمره تجدید حیات در مسیح است. شود که در آنان شکل مىبه آن چیزى مى
پیوندد، ارتباط دارند.هردو امر به تجدید حیات غایى همه امور و مخلوقات که هنگام بازگشت مسیح بوقوع مى

جهان خداانسانملکوت 

شودخلقت   خداآدم و حواباغ عدن   الگوى ملکوت تعیین نخستین          مى

کنعان خداذریت ابراهیم
کنعان   ملکوت در تاریخ قومپدیدار شدن    خداوندقوم اسرائیل

شودسایه تجدید   اسرائیل آشکار مى
حیات

خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم 

تجدید حیات   خداوندمؤمنین باقى هیکل و اورشلیم   ملکوت در آخرت شناسى
شوددر نبوت   مانده وفادارجدید   نبوتى آشکار مى

ملکوت در عیسىتجدید حیات                 عیسى مسیح
شودبراى ما و در ما    آشکار مى

تثلیث کسانى که درهر مکانى
مسیح هستندکه مسیح هست 

موضوعات اصلى 
تجدید حیات ایمانداران و رابطه آن با انجیل 

جنگ و مبارزه بخاطر وجود همزمان دو جهان 

برخى کلمات کلیدى 
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شمردگى، تقدس، جالل یافتن عادل
کمال و غایت 

راهى که باید پیموده شود 
جهان جدید -جهان جدید در قوم خدا در حال شکل گرفتن است -ت جهان جدید در مسیح بوجود آمده اس

گیرد. کل خلقت را دربرمى
راهنماى مطالعه فصل بیست و چهارم 

توجه کنید. کدامیک از جمالت این » در او«و » در مسیح«را مطالعه کنید و به عبارت 1:1-14افسسیان -1
، براى ما اشاره دارند و کدام جمالت به عمل مستمر و فعلى خدا رساله به عمل خدا در مسیح در زمان گذشته

القدس اشاره دارند؟در ما توسط روح
مقدس استفاده کنید و معناى عبارات مقدس و فرهنگ اصطالحات کتابیاب کتاباز یک آیه-2
دهید. ح مىها را چگونه توضیشمردگى، تقدس و جالل یافتن را بیابید. رابطه بین این واژهعادل
را مطالعه کنید. چگونه در جنگ و مبارزه زندگى مسیحى باید از انجیل استفاده نمود؟ 10:6-18افسسیان -3
جنگد به عاریت اى که براى قوم خودش مىهایى را که از عهدعتیق در مورد مفهوم خدا بعنوان جنگندهایده

ید. اند، بررسى کناند و حتى از آن نقل شدهگرفته شده
توان بجاى یکدیگر بکار گرفت؟ چرا را مى» خلقت تازه«و » تولد تازه«، »تجدید حیات«آیا عبارات -4

برخورد با موضوع رابطه بین ایمان و تجدید حیات، با توجه به تقدم و تأخر این دو امر، برخوردى صحیح 
نیست؟
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فصل بیست و پنجم

رسد مىخلقت جدید به اوج و تکامل

A Wگفت اینک خیمه خدا با آدمیان    است و با ایشان ساکن و آوازى بلند از آسمان شنیدم که مى
خواهد بود و ایشان قومهاى او خواهند بود و    خود خدا با ایشان خداى ایشان خواهد بود. و خدا هر اشکى از 

ه و درد    دیگر رو نخواهد نمود چشمان    ایشان پاك خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و نال
زیرا که چیزهاى اول درگذشت. 

).3:21- 5(مکاشفه    » سازمالحال همه چیز را نو مى«نشین گفت: و آن تخت

مقدس، عهدجدید.    خدا برکل تاریخ حاکم بوده و تسلط دارد. بنابراین، هرگاه که طرح کلى تاریخ کتاب
به زمان آینده را نیز به ثبت برساند. در همه قسمتهاى عهدجدید قسمتهایى وجود تواند وقایع مربوطبخواهد مى

ترین این وقایع بازگشت مسیح و به کمال اند اشاره دارند که مهمدارند که به وقایعى که هنوز بوقوع نپیوسته
شود اما این نمىرسیدن ملکوت خدا است. هیچ سرنخى در مورد ترتیب و توالى دقیق وقایع زمانهاى آخر داده 

موضوع قطعى است که مسیح بازخواهد گشت تا بر زندگان و مردگان داورى کند. خلقت کهن نابوده شده و 
خلقت نوین جاى آن را خواهد گرفت. 

تجدید حیات در کل کائنات 

اى بسیارى از مسیحیان تصورشان در مورد تولد تازه یا تجدید حیات این است که این حیات دقیقاً از لحظه
شود. شکى نیست این تصور، شود که حیات روحانى در فردى که به مسیح ایمان آورده است آغاز مىآغاز مى

آورد. من سعى نمودم تا ر ذهن بوجود مىمقدس است و تصویر تولد، ایده آغاز زندگى نوین را دمطابق با کتاب
این موضوع را نشان دهم که این تولد تازه توسط روح خدا، بخشى از تولد مجددى است که در کل جهان و 

تجدید حیات کل جهان و -Pپیوندد. آموزه عهدجدید در مورد تجدید حیات عمیقاً در{کائنات بوقوع مى
مقدسى دن کل خلقت اشاره دارد. این نگرش با نگرش غیر کتابکائنات به تغییر و دگرگونى و تازه ش

) که بر این باور است که هرانسانى که تاکنون بدنیا آمده است در Universalism» (رستگارى عام«



2

اى جایى براى داورى نهایى و جهنم درنظر گرفته نهایت رستگار خواهد شد، منافات دارد. در چنین آموزه
}Pشود.  نمى

عهدعتیق در مورد خلقت و خلقت مجدد ریشه دارد. در عهدعتیق تجدید حیات عمدتاً در ارتباط نگرش 
شود (براى مثال به اشعیا اى پر از روح خدا چون داور، نبى، پادشاه، مسح شده یا خادم خداوند مطرح مىنماینده

و تجدید حیات طبیعت در آیات 1:11- 5مراجعه کنید. به رابطه بین مسیح پر از روح در اشعیا 4-1:61، 1:42
خورد که قوم خدا بعنوان یک توجه داشته باشید). اما در عهدعتیق همچنین این انتظار نیز بچشم مى9-6

که با تجدید حیات 25:36-28مجموعه واحد، در دوران جدید توسط روح، تجدید حیات بیابند (حزقیال 
مراجعه کنید. و در نهایت به تجدید حیات 1:37-14ل مرتبط است. همچنین به حزقیا33-35طبیعت در آیات 

).17:65-25، 1:35-10، 15:32-20شود (اشعیا کل نظام مخلوق اشاره مى
دهد. ما مشاهده نمودیم که چگونه عهدجدید در وهله نخست تحقق همه این انتظارات را در مسیح نشان مى

یابد و سپس در کل خلقت جدید است، در ما تحقق مىسپس آنچه که در مسیح بوقوع پیوسته است که نماینده
توانیم در مورد تجدید حیات به سه طریق سخن بگوییم: تجدید حیاتى یابد. بنابراین ما مىخلقت تحقق مى

عینى در مسیح، تجدید حیات درونى و ذهنى در ما و تجدید حیاتى کامل و جهان شمول در کل کائنات. این هر 
اند و توجه بیش از حد به هریک از این سه بعد به قیمت نادیده گرفتن ابعاد دیگر، ابستهسه بعد به یکدیگر و

مقدسى در این مورد بشکل نادرستى ادراك شود. تواند باعث شود تا حقیقت کتابمى

تجدید حیات 
کل جهان داراى سه جنبه است: تجدید حیات در مسیح، تجدید حیات درونى در ما، تجدید حیات کامل در 

خلقت. 
بازگشت مسیح 

شود، درحالى که این دو واقعه همراه با در عهدعتیق روز خداوند یا روز نجات یک روز واحد معرفى مى
هاى نبوتى، ظهور خداوند بعنوان یک واقعه دهند. در وعدههمدیگر یک دوره زمانى طوالنى را تشکیل مى

بخشد تا دوران روح و هاى عهدعتیق ساختار مىکه عهدجدید به وعدهشود. من قبالً در مورد روشى معرفى مى
اى از مأموریت و بشارت مسیحى بخشى از وقایع روز خداوند تبدیل شوند، بحث نمودم. عیسى خودش جنبه

مورد بررسى قرار 1و اعمال باب 24و لوقا باب 14-16این امر را در گفتگو با شاگردانش در یوحنا بابهاى 
هاى رسد که وعده. وى باید رنج بکشد، این جهان را ترك کند و مجدداً به آن بازگردد. چنین بنظر مىدهدمى
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دهنده خدا نظر دارند و نه به نبوتى تنها نگرشى کلى و گذرا را به این وقایع دارند و تنها به نتایج اعمال نجات
جزئیات آن. 

گردان با چند رخداد غیرمنتظره روبرو شدند که باید انتظار هنگامى که این وقایع عمالً بوقوع پیوسته، شا
شدند. توجه به این نکته بسیار داشتند و برخى دیگر نیز از مکاشفات بعدى حاصل مىبرخى از آنها را مى

اهمیت دارد که پایان جهان کهن هنگامى که عیسى ظاهر شد فرارسید زیرا در او جهان نوین تجسم یافته بود. 
ن جهان کهن در کنار جهان نوین بوجود خود ادامه داد و هردو جهان همزمان در کنار یکدیگر وجود باوجود ای

دارند. فرارسیدن آخرت و پایان در حال حاضر، و این واقعیت که پایان هنوز فرانرسیده است بیانگر وضعیت 
نجات خود هستند. ظهور اند و در عین حال کماکان در انتظارمسیحیان در زمان حاضر است که نجات یافته

عیسى باعث شد تا وى با جهان کهن درگیر جنگ و منازعه شود زیرا وى وارد جهان کهن شد تا آن را نابود 
سازد. در این جنگ و منازعه وى رد شد، رنج کشید و مرد. خدمت پردرد و رنج عیسى بعنوان خادم، در قلب 

در جسم بود، قلمرو جهان کهن را مورد حمله قرار انجیل جاى گرفته است. مسیح رنج کشیده، درحالى که
شود، به تهاجم خود به قلمرو جهان کهن ادامه داد، و او توسط پیام خادم رنج کشیده که در انجیل اعالم مىمى
کشد زیرا وسیله تهاجم مسیح است. دهد. کلیسا نیز بعنوان بدن مسیح رنج مىمى

رستاخیز مسیح پنهان مانده است. ظاهر شدن مجدد مسیح از میان هنوز مطالب بسیارى در مورد نتایج 
سازد. به این واقعه باید بعنوان مطرح شدن برخى موضوعات مردگان بطور کامل این واقعه را آشکار نمى
بیانگر انتظار آنان در مورد این 6:1اند. سؤال شاگردان در اعمال نگریست که تاکنون غیرقابل مشاهده باقى مانده

سأله است که ملکوت، نتیجه قابل مشاهده رستاخیز است. در مقابل، انجیل انسانها را به ایمان آوردن به نجات م
کند. در رستاخیز، عیسى بعنوان پسر حقیقى خدا اعالم شد که دهنده قیام کرده اما غیرقابل مشاهده دعوت مى

طه مرگ از خدا جدا بماند. رستاخیز مسیح توانست بواساى که خدا با او داشت، نمىبخاطر عهد فسخ ناشدنى
، 20:13دهد (عبرانیان تحقق تعهد مبتنى برعهد خدا را به قوم او بطور کلى و به داود بطور خاص نشان مى

). بنابراین رستاخیز به معناى این است که عیسى خداوند و مسیح است (اعمال 32:13-35، 29:2-35اعمال 
ضوعات را فقط توسط ایمان باید دریافت. ). باوجود این، همه این مو36:2

این واقعیت که دوران مربوط به اعالم انجیل، دورانى است که ملکوت خدا هنوز در آن بشکل مرئى و قابل 
مشاهده درنیامده است، به ضرورت بازگشت مسیح اشاره دارد. حتى در میان نخستین نسل مسیحیان تأخیر در 

). اگرچه ما زمان را 3:3- 13اى غیرقابل درك تبدیل شده بود (دوم پطرس هبازگشت پرجالل مسیح به مسأل
تواند ادامه داشته باشد. کنیم، وجود همزمان دو جهان تا ابد نمىبیند درك مىبشکلى متفاوت از آنچه که خدا مى
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ابراین جنگى که توسط مرگ و رستاخیز مسیح بشکل قطعى به پیروزى او منجر شده، باید پایان بیابد. بن
کنند که مسیح در جالل ظاهر خواهد شد، زیرا بدون وقوع این نویسندگان عهدجدید پیوسته به روزى اشاره مى

معنا خواهد بود. بخش الهى بىامر کل مکاشفه نجات

بازگشت مسیح 
گرداند.بوجود همزمان دو جهان پایان بخشیده و واقعیت ملکوت را در کل جهان قابل مشاهده مى

خلقت جدید

رستاخیز بدنى عیسى بر کل نگرش عهدجدید غالب است. این تأکید بهیچوجه از اهمیت مرگ مسیح بعنوان 
کاهد. اما رستاخیز اهمیتى محورى دارد زیرا مرگ شود، نمىقربانى کاملى که توسط آن گناهان ما کفاره مى

شود. شاید به همین دلیل راى نژاد انسانى محسوب مىگیرد و بعنوان نقطه شروع جدیدى بمسیح را نیز دربرمى
موضوع تولد عیسى موضوعى نیست که بعنوان آغاز خلقت جدید در عهدجدید به تفصیل بررسى شود. 

آید. اما در رستاخیز بدنى ما، شراکت ما در ملکوت موضوعى انسانیت جدید در رستاخیز مسیح بوجود مى
شود بلکه واقعیتى خواهد بود که آن را با تمام وجودمان تجربه خواهیم ىنخواهد بود که فقط با ایمان درك م

) و توسط رستاخیز او وارد تازگى 3:1یابیم (اول پطرس کرد. بدینسان ما توسط رستاخیز مسیح از نو تولد مى
).4:6-11شویم (رومیان حیات مى

در هنگام ظهور مسیح در جالل بوقوع شود کهاى در نظر گرفته مىبنابراین نقطه کمال و اوج، واقعه
القدس که زندگى ایمان است، براى مدت زمانى ادامه خواهد داشت. این زندگى پیوندد. زندگى در روحمى

). در عین حال، کل خلقت که مطیع بطالت و بیهودگى شده است، مشتاقانه در 18:8همراه با رنج است (رومیان 
). رستاخیز فرزندان خدا، عالمت نجات غایى و تجدید 1911:8-23(رومیان انتظار رهایى نهایى بدنهاى ما است

حیات کل خلقت است. تجدید حیات بدن ما همراه با مخلوقات مادى دیگر یکى از دالیلى است که نشان 
دهد چرا باید تجدید حیات را امرى منحصر به روح خود ندانیم. عهدجدید پیوسته مفاهیم گنوستیسیسم در مى

اى است که معانى بسیارى دارد. این مکتب در اساس به این گنوستیسیسم واژه-Pرستگارى را که فقط{مورد 
باور یونانى اعتقاد دارد که ماده اساساً بدى و شر را در خود دارد و نیکویى در روح یا جان انسان نهفته است. 

شود. بزرگترین اشتیاق آنان این مادى نمىدادند که نجات و رستگارى شامل بدن بنابراین گنوستیکها تعلیم مى
بود که از زندان جسم رها شوند و روحشان آزاد شود. تفکر گنوستیکى با انکار این امر که عیسى در جسم 



5

در مقابله با نگرش گنوستیکى نگاشته شده است.  1:4-3ظاهر شده است بر مسیحیت تأثیر نهاده بود. اول یوحنا 
P{

کند. آیات بسیار کمى در مورد حیات جان در فاصله بین دوران معتقد به رستگارى روح نامیرا است، رد مى
توان یافت. اما در کل عهدجدید آیات بسیارى را در ارتباط با رستاخیز کلیت وجود انسان مرگ و رستاخیز مى

توان یافت. مى
عهدجدید به وجود ملکوت برروى زمین را که انسانهایى توان بروشنى مشاهده نمود که اشارات اکنون مى

توان ملکوت را فقط توان بشکل استعارى و نمادین تفسیر نمود و نمىکنند، نمىصاحب بدن در آن زندگى مى
دهند. هنگامى که ما پذیرفتیم که عیسى جسماً ساحتى روحانى دانست که انسانهایى فاقد بدن آن را تشکیل مى

ر چه بدن قیام کرده وى دقیقاً بدن قبل از قیام نبود، اما پذیرش این امر به منزله تصدیق وجود قیام نمود، اگ
سازند (براى مثال، عنصر مادى در ملکوت است. آیاتى از عهدجدید که ایده رفتن روح به آسمان را مطرح مى

ف پطرس از آسمان و زمین کنند. توصی)، این وضعیت را حالتى موقت و گذرا معرفى مى1:5- 10دوم قرنتیان 
) که این قسمت اشعیا نیز بر 13:3به عاریت گرفته شده است (دوم پطرس 17:65جدید مستقیماً از اشعیا 

اى از مکاشفه بربنیان مجموعه22ù21مبتنى است. بهمین شکل توصیف شکوهمند بابهاى 1:1پیدایش 
اى نمادین دارند که باید الب این قسمتها صرفاً جنبهقسمتهاى عهدعتیق استوار است. اما نباید تصور نمود که مط

بشکلى روحانى آنها را تفسیر نمود.
}P - و » مادى«در عهدجدید در تضاد و تقابل با » روحانى«باید این موضوع را مدنظر داشت که مفهوم
تقابل با یکدیگر را در» جسم«و » روح«مراجعه کنید). پولس 42:15-44قرار ندارد (به اول قرنتیان » جسمى«

کند، بلکه جهان کهن (جسم) را در برابر دوران دهد اما وى تجدید حیات خلقت مادى را انکار نمىقرار مى
}Pدهد.  جدید روح قرار مى

باشد. آسمان و زمینى جدید وجود خواهد براى یوحنا نقطه اوج و کمال، تحقق صریح امید عهدعتیق مى
). برخى ممکن است اورشلیم آسمانى را مکانى در 2ù1:21شود (مکاشفه ىداشت که از آسمان نازل م

شود. آنچه را که آسمان بسوى زمین جدید نازل مى» از«کند که آسمان بدانند. اما یوحنا آن را شهرى توصیف مى
شود مذبح و هیکل به آن اشاره دارند، یعنى مکان سکونت خدا با قوم خودش به یک واقعیت تبدیل مى

). بنابراین دیگر نیازى به هیکل که نماد حضور 5:21شود (مکاشفه ) و تجدید حیات کامل مى3:21کاشفه (م
باشد و نیز دیگر وسایل فرمانروایى بر قوم خدا و اداره آن وجود ندارد. زیرا خدا دیگر بشکل کامل خدا مى
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غ عدن با تصاویر شهر مقدس ). تصاویر قدیمى با23ù22:21باشد (مکاشفه حضور دارد و سرچشمه نور مى
). 1:47-12، حزقیال 1:22- 2یابند (مکاشفه و تخت پیوند مى

آیند اما از باشد در ذهن بوجود مىبدون شک سؤاالت بسیارى در مورد اینکه دنیاى جدید شبیه چه چیز مى
مانند. ت بدون پاسخ مىدهد، بسیارى از این سؤاالمقدس در این مورد اطالعات کمى به ما مىآنجایى که کتاب

مقدس در مورد تجدید حیات کامل کل خلقت در تقابل با نگرش یونانى اما یک چیز قطعى است. نگرش کتاب
شود که روحهاى انسانها فاقد بدن هستند و چند گیرد که بر این باور است که ابدیت درحالى سپرى مىقرار مى

ا قرار داده گرفته است!ابر هم براى سقوط نکردن این روحها در زیر آنه

رستاخیز بدنى 
عیسى به واقعیت رستاخیز بدنى ما و تجدید حیات تمامى خلقت مادى اشاره دارد. 

یابدو زندگى ادامه مى

آورند و کشمکش و منازعه مستمرى را که ما جمالت آخر کتاب مکاشفه ما را بسوى هستى فعلى ما باز مى
کند. عهدجدید به طرق مختلف به در حینى که منتظر بازگشت عیسى هستیم با آن روبروییم، به ما یادآورى مى

تین امر البته وقایع خود انجیل است. دهند. نخسامورى اشاره دارد که به زندگى مسیحى در این جهان شکل مى
شود نقطه اوج و کامل شدن همه امور است: بخشى مهم از عهدجدید که امر دوم که از وقایع انجیل نتیجه مى

است. تحلیل 1:3-5کند کولسیان رابطه زمان حال ما را با این وقایع در گذشته و آینده بشکل خالصه بیان مى
اند و نقطه اوج و کمال قعیتهاى مربوط به وقایع انجیل که در گذشته اتفاق افتادهدهد که وااین قسمت نشان مى

کنند. که در انجیل به آن اشاره شده است، هردو شکل و جهت زندگى مسیحى را در زمان حاضر تعیین مى
روابط اشاره شود، چگونه به این که اغلب به آنها توجهى نمى» زیرا«و » پس«توجه داشته باشید که کلماتى چون 

کنند. مى
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ّ    وقایع انجیل
اید.پس چون با مسیح برخیزانیده شده1:3- 5کولسیان 

زیرا که مردید و زندگى شما با مسیح در خدا مخفى است.

زندگى مسیحى

آنچه را که در باال است بطلبید در آنجایى که مسیح است بدست راست خدا نشسته. در آنچه باال است تفکر 
کنید نه در آنچه برزمین است.

پس اعضاى خود را که برزمین است مقتول سازید.
نقطه اوج و کمال
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چون مسیح که زندگى ما است ظاهر شود آنگاه شما هم با وى در جالل ظاهر خواهید شد. 

تواند تحقق به دو موضوع دیگر نیز باید توجه داشت. اوالً اینکه نقطه اوج و تکامل تنها بخاطر انجیل مى
اى ضح دیده خواهد شد بگونهیابد. در این زمان نتایج و پیامدهاى انجیل در سطح کل جهان بشکلى آشکار و وا

تواند واقعیت این امر را انکار کند. در این زمان دیگر دریافت نجات بسیار دیر است زیرا این که هیچکس نمى
گردد. باوجود این، این عامل ترس نیست که انگیزه مقدس زیستن مسیحیان بار مسیح براى داورى کردن بازمى

ت، بلکه آنان اشتیاق دارند تا به شباهت او دربیایند. ثانیاً بازگشت براى آماده شدن براى بازگشت مسیح اس
خواهد تبدیل شویم زیرا این بازگشت شود تا ما برانگیخته شویم تا به همان شکلى که انجیل مىمسیح باعث مى

ود با وقایع و نگارشات انجیل ارتباط دارد و برآن متکى است. آنچه که ما از پیش در مسیح هستیم، در وج
کنیم. کند بسوى هدف حرکت مىالقدس که در ما عمل مىخودمان نیز خواهیم بود و در عین حال توسط روح

با توجه به رابطه عمیق بین وقایع انجیل در زمان گذشته و کشمکش و منازعه مستمر ما در زمان حاضر، باید 
اندرزهاى بسیارى در مورد داشتن زندگى به خطر جدا کردن این دو امر توجه داشت. در عهدجدید تعالیم و 

تر مقام و جایگاه کامل خود نزد خدا جدا تر و کلىمقدس وجود دارد. اما اگر ما این تعالیم را از زمینه گسترده
ایم که با روح عهدجدید کامالً بیگانه گرایى تبدیل ساختهسازیم آنگاه زندگى مسیحى را به شکلى از شریعت

ل این موضوع را نیز باید مدنظر داشته باشیم که تمامیت هستى زندگى مسیحى بکارگیرى است. اما در عین حا
امان است. ما با مسیح بعنوان خلقت جدید براى ما، آغاز نمودیم و بسوى هدف که انجیل در همه ابعاد زندگى

ند الهیات کنیم. در زندگى مسیحى نیز همانباشد حرکت مىشبیه شدن به او در خلقت جدید کیهانى مى
باشد. مقدسى، وى الف و یاء، ابتدا و انتها، و آغاز و پایان مىکتاب

هستى مسیحى 
گیرد. توسط انجیل و نقطه اوج و کمال آن در آینده شکل مى
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کمال غایى خلقت جدید 
خالصه 

آنچه را که ایمانداران توسط ایمان صاحب آن هستند، یعنى تجدید حیات در مسیح براى آنان، به آنچه که در 
شود. در زمان بازگشت مسیح تجدید حیات ایمانداران کامل آنان شروع به شکل گرفتن کرده است، تبدیل مى

عدن مکشوف گشت، براى ابد کامل یابد. ملکوت خدا که نخست در باغشود و کل خلقت تجدید حیات مىمى
شود. مى

جهان ملکوت   خداانسان

شودخلقت   خداآدم و حواباغ عدن   الگوى ملکوت تعیین نخستین          مى

کنعان خداذریت ابراهیم
کنعان   ملکوت در تاریخ قومپدیدار شدن    خداوندقوم اسرائیل

شودمىسایه تجدید   اسرائیل آشکار 
حیات

خداوندخاندان داودهیکل اورشلیم 

تجدید حیات   خداوندمؤمنین باقى هیکل و اورشلیم   ملکوت در آخرت شناسى
شوددر نبوت   مانده وفادارجدید   نبوتى آشکار مى

تجدید حیات    ملکوت در عیسى
شودبراى ما،   عیسى مسیح آشکار مى
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در ما و در   تثلیث کسانى که درهر مکانى
کل خلقت   مسیح هستندکه مسیح هست 

تثلیث قوم خدا در آسمان و 
حضور اوزمین جدید 

موضوعات اصلى 
تجدید حیات کل خلقت و رابطه آن با انجیل 
بازگشت ثانوى مسیح و کامل شدن ملکوت 

راهنماى مطالعه فصل بیست و پنجم 

را مطالعه کنید و با توجه به وقایع مربوط به گذشته، حال و آینده آن را تحلیل کنید. 1:3-3اول یوحنا -1
تواند مورد هم با توجه به بنیان وقایع گذشته و هم با توجه به تجربه زمان حال مى1توجه داشته باشید که آیه 

بررسى قرار گیرد. 
دهد که در زمان بازگشت مسیح بوقوع خواهند پیوست، مقدس تعلیم مىکتابوقایعى را که بنظر شما -2

پیوندند که در ذکر کنید و نیز به بررسى این نکته بپردازید که چه وقایعى در زمان بازگشت ثانوى او بوقوع مى
نخستین ظهور او در وى یا براى وى بوقوع نپیوستند. 

ز اهمیت زیادى برخوردار است؟ چرا رستاخیز بدنى مسیح در انجیل ا-3
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فصل بیست و ششم

شناخت اراده خدا

مقدسى در مورد هدایت طرح کلى از الهیات کتاب

مسأله 

هدایت شدن از سوى خدا، یا شناخت اراده خدا براى زندگى ما، موضوعى است که مورد توجه همه 
کند. ما مقدس مطالب بسیارى در مورد اراده خدا و حاکمیت او در زندگى ما بیان مىمسیحیان است. کتاب

دانیم که ى داشته باشیم؟ مىتوانیم چنین هدایتتوانیم داشته باشیم و چگونه مىانتظار چه نوع هدایتى را مى
اى وجود دارند که در مورد آنها ما باید بین خوب و بد یکى را انتخاب کنیم. اما ما همواره با مسائل رفتارى

چنین انتخابهاى اخالقى روشنى روبرو نیستیم. آیا خدا در مواردى چون، امروز براى نهار چه چیزى باید 
ا برویم یا اینکه براى هواخورى از چه خیابانهایى بگذریم، ما را هدایت بخوریم، یا براى تعطیالت باید به کج

کند؟ یا اینکه خدا فقط ما در مورد مسائلى مهم چون انتخاب شغل و مسأله ازدواج و انتخاب همسر هدایت مى
کند؟مى

برخى دامها 
یک مسأله و یا اتخاذ یک جاى بسى تعجب است که براى بسیارى از مسیحیان داشتن دیدگاهى در مورد 

گوید، مقدس در این مورد چه مىرویکرد و برخورد با مسائل مختلف زندگى مسیحى بدون توجه به اینکه کتاب
مقدس توانند بوجود آیند و کامالً تثبیت شوند درحالى که ممکن است بنیان آنها کتابگیرد. سنتها مىانجام مى

تر شوند، کنار نهادن آنها بیش از پیش مشکلو آسمانى بیان مى» روحانى«نباشد. هنگامى که این سنتها با زبانى
اند. دامى اى پذیرفتهشود. برخى سنتهاى ظاهراً انجیلى وجود دارند که بسیارى آنها را بدون هیچ شک و شبههمى

دس بشکل مقکه ممکن است بسیارى در آن بیفتند این است که براى تصدیق یک مدعا، قسمتهایى را از کتاب
شوند، از نابجا بعنوان دلیل ذکر کنند. اما بسیارى از اوقات قسمتهایى که بعنوان دلیل تصدیق یک مدعا ذکر مى
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مقدس همخوانى و شوند و به طریقى که با کتاباى که آن قسمت در بطن آنها قرار دارد جدا مىزمینه الهیاتى
شوند. مطابقت ندارد، بکار گرفته مى

رویکردى متفاوت 

مقدس وجود ندارد. مراجعه به در مورد موضوعى که اینک در حال بررسى آن هستیم، واژه خاصى در کتاب
تواند کمک زیادى به شما بکند. خالقیت خاصى مورد نیاز است تا با مقدس، نمىیاب کتابدر آیه» هدایت«واژه 

یاب توانند به ما کمک کنند و آنگاه مراجعه به آیهمورد مىکمک آن بتوان کلمات خاصى را یافت که در این 
مقدس که ترى در مورد این موضوع داشته باشیم و از نظرات کتابتواند مفید باشد. اما ما باید رویکرد عمیقمى

مقدسى در مورد این با موضوع هدایت مرتبط هستند آگاه باشیم. در اینجا برخى از مراحل روش الهیات کتاب
شوند. ضوع ارائه مىمو

با این موضوع، در سطح انجیل، آشنایى کلى حاصل نمایید.-1
عیسى در زندگى و خدمت خود در پى چه نوع هدایتى بود؟ وى چه نوع هدایتى را به شاگردانش وعده 

دهد؟مى

بخش شفه نجاتکلمات و موضوعات کلیدى در این مورد را انتخاب کرده و آنها را در سطوح مختلف مکا-2
مقدس بررسى کنید. الهى در کل کتاب

براى مثال کلمات ذیل را در نظر بگیرید: هدایت، رهبرى، طریق، راه، نشان دادن راه، دعوت، اراده خدا، نقشه 
طلبد و ما باید آیات بسیارى را با توجه به متنى خدا و هدف غایى خدا. انجام این کار زمان و حوصله زیادى مى

آیات در آنها قرار دارند، بررسى کنیم. ما باید با دقت این سؤاالت را مطرح نماییم:که این
کنند؟متنى که این کلمات در آنها قرار دارند حقیقتاً چه چیزى را بیان مى-الف 
اند، چیست؟اى که در بطن آنها قرار گرفتهمعناى این کلمات در زمینه تاریخى و الهیاتى-ب 

مقدسى را در مورد این امر بکار گیریم.اصول الهیات کتاباکنون -3
بخش، انسانها را بسوى هدف غایى خود هدایت کرده خدا چگونه در هر سطح و مرحله از مکاشفه نجات

تواند شامل موارد ذیل باشد. توانیم به آنها برسیم مىاست؟ نتایجى که ما مى
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آنان مختار بودند تا به استثناى میوه درخت ممنوعه از همه ):17ù16:2آدم و حوا (پیدایش -الف 
هاى دیگر بخورند. میوه

): هدایت با عهد و عملکرد آن در نجات قوم برگزیده 5:45-7، 27:24-38: 1:12پاتریارخها (پیدایش - ب 
خدا مرتبط است. 

، نحمیا 15ù2:8 ،5:29 ،12:32، 33:1، تثنیه 21ù17:13 ،13:15خروج (خروج - ج 
19ù12:9 13، 21:48، اشعیا 9:106، 53:78، 20:77، مزمورù12:63 .هدایت با طریق نجات معادل است :(

شریعت شامل ابعاد خاص از اراده خدا است. 
کنعان و حکومت پادشاهى: هدایت در ارتباط با ورود به سرزمین موعود، تصاحب آن و سکونت در آن -د 

شود. ورود به سرزمین موعود و تصرف آن مچنین در مورد رهبرى قوم خدا داده مىشود. هدایت هداده مى
مقدس، شواهدى در مورد اینکه خدا اشخاص بخشى از مکاشفه ملکوت خدا است. در این دوره از تاریخ کتاب

توان یافت. اشان هدایت کند، نمىعادى را در مورد تصمیمات خاصى در زندگى خصوصى
توانند در شریعت خواهند از هدایت الهى پیروى کنند، این هدایت را مىنبوت : همه کسانى که مى- 'ه

بیابند. هدایت مربوط به آینده به معناى این است که خدا در نهایت قوم خود را به ملکوت خود وارد خواهد 
). 11:58، 10:49، 17:48، 16:42ساخت (نجات) (براى مثال اشعیا 

زهد و تقواى فردى: شناخت اراده خدا در مزامیر، موضوعى است که به شریعت و طریق نجات مربوط -و 
هاى عهد و اعمال شود (یعنى توکل به وعدهشود. در ادبیات حکمت این موضوع به ترس خداوند مربوط مىمى

ترس خداوند همخوانى دارند، بشکلى دهنده خدا). عالوه براین ما باید دریابیم که با اخذ تصمیماتى که با نجات
گیرد. اى را به ما بخشیده است، امإ؛)ئئ  بجاى ما تصمیم نمىمسؤوالنه رفتار کنیم. خدا اصول راهنمایى کننده

یابد که براى ما بشکل کامل هدایت گشت. باوجود اناجیل: هدف عهدعتیق در عیسى مسیح تحقق مى-ز 
چون عروسک کوکى نبود که هیچ اختیارى از خود نداشته باشد. انجیل هدف القدس هماین وى در دستان روح

یابیم. آییم به هدفى که خدا براى ما درنظر دارد دست مىهدایت است بنابراین هنگامى که ما بسوى مسیح مى
ند، براى خود اعمال رسوالن: باید مراقب باشیم که تنها وقایعى را که در این دوران انتقالى بوقوع پیوست-ح 

به قاعده و اصل تبدیل ننماییم. انجیل، عامل اصلى هدایت رسوالن بود.
رساالت : در اینجا ابعاد خاصى وجود دارند که باید به آنها توجه نمود: -ط 
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شود بدین معنى که هنگامى که ما به تصمیمات گذشته عنایت و مشیت الهى شامل رخدادهاى گذشته مى-1
مراجعه 13ù12:2یابیم که خدا چگونه ما را هدایت کرده است (براى مثال به فیلپیان نگریم درمىخود مى

کنید).
مسیح اراده کامل خدا را براى ما انجام داد. -2
باشد که به معناى این است که همواره مطابق با انجیل زندگى کنیم اراده خدا براى ما تقدیس ما مى-3

). 3:4اجعه کنید به اول تسالونیکیان (براى مثال مر

گیرى نتیجه

رساند که باید بدقت آنها را بیازماییم:بررسى کلى موارد مطروحه فوق ما را به نتایج خاصى مى
هدف خدا براى ما این است که ما را شبیه مسیح سازد و ما را در حضور خود در جالل استوار سازد. -1
مسیح قبالً این هدف را براى ما تحقق بخشید و ما توسط ایمان با او پیوند یافته و در او به این هدف -2

ایم. رسیده
شمردگى) و جالل یافتن، زندگى ما باید تحت تسلط انجیل در طى مدت زمان بین ایمان آوردن (عادل-3

باشد (تقدیس). 
را اتخاذ کنیم، انتخاب موارد شریرانه و ملحدانه خودبخود توسط انجیل به هنگامى که ما باید تصمیماتى-4

شوند. کنار گذاشته مى
هنگامى که با تعدادى گزینه خوب روبرو هستیم باید تصمیمى مسؤوالنه را اتخاذ کنیم از آنجایى که -5

در مورد شرکت مسیحیان دیگر گذارند، بایدبرخى از تصمیمات برروى حیات کل جماعت ایمانداران تأثیر مى
گیرى خودمان، توجه داشته باشیم. در روند تصمیم

هاى خوب متعدد، تنها انتخاب یک گزینه باعث بجا آوردن اراده خدا در مورد این ایده که از میان گزینه-6
توان یافت. شود، بنیان و اساسى واقعى نمىمى

القدس مسؤولیت ما را در مورد اتخاذ تصمیمات وان یافت که روحتهیچ بنیانى براى این ایده نمى-7
مالك تشخیص آشکار » آرامش درونى«گیرد. در مورد این ایده نیز که نوعى حکیمانه و خداپسندانه برعهده مى

شدن تصمیم درست براى ما است، بنیانى وجود ندارد. 

سؤاالتى براى تفکر و تأمل بیشتر 
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ها در مورد خوانده شدن از سوى خدا براى یک خدمت خاص یا براى انجام مأموریت ایدهبسیارى از-1
» خوانده شدن«مقدسى چندان محکمى برخوردار نیستند. در مورد بشارتى به محل خاصى رفتن، از بنیان کتاب

مقدس براى مقدسى داشته باشید. به این موضوع که چه اشخاصى در کتابیک بررسى مبتنى بر الهیات کتاب
انجام چه خدماتى خوانده شدند توجه زیادى داشته باشید. عهدجدید در مورد طریقى که بواسطه آن اشخاص 

گوید؟گیرند، چه مىدر کلیسا خدمات مختلفى را برعهده مى
مطالب زیر را بدقت مورد بررسى قرار دهید: در مورد اینکه خدا در مورد تصمیمات روزمره ما را هدایت-2

توان یافت این است که وى انجیل خود، ثمره آن در زندگیمان و هدف مقدسى که مىکند تنها بنیان کتابمى
توان در مورد تصمیمات روزمره و هدایت الهى غایى آن را برایمان مکشوف نموده است و تنها براین اساس مى

سخن گفت. 
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فصل بیست و هفتم

حیات پس از مرگ 

مقدسى در مورد حیاتطرح کلى از الهیات کتاب

پس از مرگ 

مسأله 

اى قابل تأمل و سؤال شود که این امر موضوع مرگ را به مسألهدر سرتاسر دنیا ترس از مرگ دیده مى
گوید و پس از مرگ برانگیز تبدیل کرده است. بسیارى از مسیحیان در مورد اینکه انجیل در مورد مرگ چه مى

مقدس، الهیات حیات پژوهندگان کتابافتد، دچار سردرگمى و ابهام هستند. حتى دانشجویان وچه اتفاقاتى مى
رسد که عهدعتیق مطالب بسیار کمى در این مورد بیان دانند زیرا بنظر مىکننده مىپس از مرگ را موضوعى گیج

اى نیرومند و منحصربفرد را در مورد رستاخیز بدن در تقابل کند. با توجه به این امر عهدجدید چگونه آموزهمى
سازد؟ رد نامیرایى روح مطرح مىبا دیدگان رایج در مو

برخى مسائل قابل تأمل
درك موضوع مرگ و مسائل پس از آن، به برخى دالیل اهمیت دارد و این موضوع گاهى تأثیر عمیقى 
برروى مسیحیان داشته است. برخى از مسائلى که ذهن مسیحیان را گاهى بخود مشغول داشته است به قرار 

زیرند:
توانیم در مورد وجود حیات ابدى مطمئن باشیم؟آیا ما مى-1
افتد؟میریم چه اتفاقى مىهنگامى که ما مى-2
توانیم بگوییم؟کنند با مردگان ارتباط دارند، چه مىکنند و ادعا مىدر مورد کسانى که احضار ارواح مى-3
توانند چنین مراسمى را انجام جایز است و مسیحیان مىآیا مراسم سوزاندن مردگان براى مسیحیان-4

دهند؟
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اند ولى ایماندار نیستند خدمت کنیم و اى که عزیزى را از دست دادهتوانیم به اعضاى خانوادهچگونه مى-5
توانیم آنها را تسلى دهیم؟چگونه مى

وجود دارد؟چرا در عهدعتیق در مورد حیات پس از مرگ مطالب بسیار کمى -6
نقش ماتم و عزا در زندگى یک مسیحى داغدار چیست؟-7
توانند بشکلى آموزه تناسخ را بپذیرند؟آیا مسیحیان مى-8

رویکرد پیشنهادى

مقدسى معتبرى در این مورد هاى کتابدر اینجا نیز باید از مقدارى قوه تصور بهره بگیریم تا بتوانیم داده
مقدسى ها بخشى از فرآیندى هستند که در پرداختن به الهیات کتابمطالعه کالم خدا و بررسى برخى ایدهبیابیم. 

باید آن را درنظر گرفت. ما در این رویکرد پیشنهادى، برروى ایده حیات پس از مرگ متمرکز خواهیم شد اما 
یز به این موضوع خواهیم داشت. توان از بررسى موضوع مرگ اجتناب نمود، اشاراتى ندر عین حال چون نمى

نقطه شروع ما قلب انجیل، یعنى رستاخیز عیسى است. -1
رستاخیز بدنى بیانگر این است که انسانیت عیسى از مرگ رهایى یافت و نتیجه این رخداد صرفاً اثبات 

ویند روشن است که این گالوهیت عیسى نبود. اگرچه اناجیل در مورد رستاخیز همه ایمانداران مطالب کمى مى
اى شناخته شده بود و با عهدعتیق همخوانى داشت (براى مثال به انجیل آموزه در زمان نگارش اناجیل آموزه

مراجعه کنید). 24ù23:11یوحنا 

هایى که باید مورد بررسى قرار گیرند چندان روشن و واضح نیستند.برخى از واژه-2
مردن، خوابیدن، مرگ، قبر، عالم اموات در عهدعتیق و رستاخیز، حیات ابدى، هایى چون:براى مثال واژه

اى از ابهام آنها را احاطه کرده است. اما هایى هستند که هالههاى مشابه در عهدجدید واژهآسمان، جهنم و واژه
ند دارند و در عین حال برخى موضوعات اساسى و روشن وجود دارند که با واقعه رستاخیز در عهدجدید پیو

هاى عهدعتیق به قوم اسرائیل توانند برخى سرنخهاى کلیدى به ما بدهند. بنابراین رستاخیز عیسى به وعدهمى
، عبرانیان 31ù30:2) و بنابراین موضوعى مربوط به عهد است (اعمال 33ù32:13تحقق بخشیده (اعمال 

20:13 .(

ن موضوع بکار گرفته و این موضوع را بررسى کنیم. مقدسى را در مورد ایاکنون اصول الهیات کتاب-3
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مقدس بررسى کرده و به این موضوع توجه داشته موضوع حیات پس از مرگ را در قسمتهاى مختلف کتاب
باشید که درحالى که در عهدعتیق به موضوع حیات پس از مرگ اشارات بسیارى کمى شده است، چگونه 

مورد این موضوع پر نمود. توان شکاف بین دو عهد را در مى
رسد که حیات ابدى از همان ابتدا مدنظر آدم و حوا: مرگ بخاطر گناه عارض گشت، بنابراین بنظر مى-الف 

بوده است. 
شوند. به مرگ بدون اینکه ارزیابى پاتریارخها: برکات خدا در محدوده همین زندگى وعده داده مى-ب 

شود که اشخاصى که این جهان شود. عالم اموات مکانى معرفى مىمشخصى درباره آن صورت گیرد، اشاره مى
گردد. برکات معرفى نمىشوند و این مکان، محل برخوردارى از تمامىکنند در آنجا ساکن مىرا ترك مى

ها در مورد زندگى طوالنى در سرزمینى که خدا بخشیده است، هستند. حیات پس از مرگ خروج: وعده-ج 
شود. وعده داده نمى

کنعان و حکومت پادشاهى: همانند مورد ج.-د 
شوند. قوم خدا احیاء خواهند شد نبوت : برکات خدا در دورانى که مربوط به آینده است ظاهر مى-'ه

) و در سرزمینى جدید ساکن خواهند گشت. اما هنگامى که ملکوت خدا بعنوان دورانى معرفى 37(حزقیال باب 
چگونه نسلهاى گذشته آید که پس شود که بشکل کامل تداوم زمان حال نیست این سؤال بوجود مىمى
ئئ  -شود (اشعیإ؛توانند در آن سهمى داشته باشند. نخستین اشاره به رستاخیز در ارتباط با عهد مطرح مىمى

). اما همه نبوتها این نگرش را در مورد رستاخیز و ورود به 26:19و احتماالً یعقوب 2:12، دانیال 13:52، 19:26
). 20:65سازند (اشعیا حیات ابدى مطرح نمى

اناجیل : اعمال عیسى در شفا دادن اشخاص و زنده کردن مردگان بخودى خود بیانگر رستاخیز همگان -و 
شوند، نبود. باوجود این هنگامى که این اعمال با تعالیم او در مورد ملکوت و رستاخیز خودش درنظر گرفته مى

شود. ارتباط آنها با رستاخیز همگان مشخص مى
هاى ملکوت تأکید والن: موعظه رسوالن برروى رستاخیز عیسى بعنوان تحقق عهد و وعدهاعمال رس-ح 
نمود.مى
رساالت: رستاخیز عیسى در رساالت نیز نقشى محورى و کلیدى دارد. رساالت و بخصوص رساالت -ز 

در «ندارانى را که پولس با طرح نگرشى الهیاتى در مورد این رخداد، پیوند ناگسستنى بین رستاخیز عیسى و ایما
دهد که سرمنشأ نوین نژاد قوم خدا است. با توجه دهد. عیسى با رستاخیز خود نشان مىهستند، نشان مى» مسیح

ماند. به این حقایق دیگر هیچ امکانى براى پذیرش ایده تناسخ باقى نمى
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گیرىنتیجه

ساند که باید آنها را بیازماییم:ربررسى کلى موارد مطروحه فوق ما را به نتایج خاصى مى
دهد که خلقت مادى را نیز آفرینش تعهد نخستین و پایدار خدا را نسبت به خلقت خود نشان مى-1

گیرد. دربرمى
بخاطر گناه، مرگ وارد جهان شد اما خدا تعهد نخستین خود را فراموش نکرد. -2
این تعهد در عهد نجات بیان گشت. -3
اى به حیات پس از این زندگى شوند، هیچ اشارههاى عهد در ارتباط با عصر حاضر داده مىاگرچه وعده-4
سازد. دهد که مرگ ما را نابود نمىشود. باوجود این اشاره به جهان اموات نشان مىنمى
پس از مرگ مطرح شوند، موضوع حیاتهاى عهد در ارتباط با جهان آینده داده مىهنگامى که وعده-5

شود مطرح شود. باوجود این جهان آینده تنها در قالب جهانى مادى که وجود جسمانى در آن دیده مىمى
گردد. رستاخیز تنها طریق ممکن براى انسانهاى این جهان است تا بتوانند در جهان آینده سهمى داشته باشند. مى

هاى عهد خود است. نگرش عهدعتیق در مورد زمین ه وعدهرستاخیز عیسى بیانگر وفادارى خدا نسبت ب-6
شود. جدید در عهدجدید نیز حفظ مى

میرند اما عهدجدید برروى رستاخیز از مردگان تأکید دارد. مسیحیان در این جهان با خداوند خودشان مى-7
یرد. گاین امر در زمان بازگشت مسیح و همراه با تجدید حیات کل جهان مادى صورت مى

سؤاالتى براى تفکر و تأمل بیشتر 

در مورد روح انسان اساطیر بسیارى وجود دارند. یکى از دالیل وجود ابهام و مشکل در این زمینه این -1
یاب مواردى را که این واژه در است که این واژه در عهدعتیق و عهدجدید معانى بسیارى دارد. با کمک یک آیه

توانید ذکر کنید که نشان مقدس قسمتهایى را مىطرح شده است بیابید و بررسى کنید. آیا از کتابمقدس مکتاب
دهند مردگان هنگامى که در انتظار رستاخیز خود هستند آگاهانه از حضور مسیح برخوردارند. مى

آیا سگ «کند: مىاش را از دست داده است و از شما سؤالشما کودکى را که سگ کوچولوى مورد عالقه-2
دهید؟چگونه دلدارى مى» من به بهشت خواهد رفت؟
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مقدسى را ذکر کنید که چرا مسیحیان باید دفن شدن مردگان را برسوزاندن آنان توانید دالیلى کتابآیا مى-3
ارجح بدانند؟ 
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نامه واژه

Allegoricalتمثیلى 
Allegoryتمثیل 

Antitypeامر واقع 
Apocalypticآخر زمانى 
Apocalypsآخر زمان 

Theistic Huanismمدارى خداباورانه انسان
Approachرویکرد 

Biblical Intriductionمقدسى مقدمات کتاب
Biblical Theologyمقدسى الهیات کتاب

Christian Theismخداباورى مسیحى 
Dogmaticجزمى 

Dogmaticsاصول اعتقادات، جزمیات 
Dualismانگارى، ثنویت دوگانه
Eschatologyشناسى آخرت

Evangelicalانجیلى 
Evolationary Philosophyفلسفه تکاملى 

Exegesisتأویل 
Exegetical Theologyالهیات تأویلى 

Ex Nihiloآفرینش از نیستى 
Glorificationجالل یافتن 

Historical Exegesis _ Grummaticoتاریخى -تأویل دستورى 
Hermeneuticsتفسیر 

Historical Theologyالهیات تاریخى 
Incarnationتجسم 
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Infallibleمصون از خطا 
Interpretationتعبیر 
Justificationشمردگى عادل

Knowledgeشناخت 
Literalلفظى، حقیقى (در تقابل با تمثیلى و مجازى) 

Literalismلفظباورى 
Literalisticلفظباورانه 

Literary and Source Criticismنقد ادبى و منبع 
Pastoralالهیات شبانى  Theology
Predestinationشدگى از پیش تعیین

Presbyterianمشایخى 
Progressive Revelationمکاشفه پیشرونده 

Pro to typeنمونه پیش
Providenceعنایت الهى 

Redaction Criticismنقد تنظیم متن 
Revelationمکاشفه 
Sanctificationتقدیس 

Secularمدارى غیردینى انسان Huanism
Syncretismالتقاطگرایى 
Textual Criticismنقادى متن 

Atheistic Humanismمدارى خداناباورانه انسان
Theologyالهیات، یزدانشناسى 
Transcendenceتعالى، فراباشندگى 

Transcendental Meditationمراقبه متعالى 
Typeنمونه 
Typologyشناسى نمونه
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Universalismرستگارى عام 
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